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Aquest llibre és una reelaboració de la meua tesi doctoral, 

llegida a la Universitat Politècnica de València el 16 de 

juliol del 1990 (“Formació de la moderna ciutat d'Elx: 

1740-1962, del pont i el raval de Santa Teresa al Pla 

General d'Ordenació Urbana”). En aquesta publicació no 

s'han inclòs els documents annexos. La tesi fou redactada 

sota la direcció del Dr. Luís Alonso de Armiño; formaven 

el tribunal que la jutjà el Dr. Manuel Ribas i Piera (d.e.p.), 

el qual hi actuà com a president, la Dra. Trinitat Simó, el 

Dr. Lluís Cantallops, el Dr. Juan Luís Piñón (d.e.p.) i el 

Dr. Manuel Rodríguez i Macià, alcalde d'Elx, els quals 

atorgaren a la tesi la qualificació d'excel·lent cum laude. 

 

GASPAR JAÉN I URBAN 

Universitat d’Alacant, 2015-03-27 
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I ans, en se que passava la Maredéu del Carme, 

la gent del poble, amb carros, se n'anava a la mar. 

 

Gaspar Jaén i Urban, La Festa (1982) 
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Agraïsc als responsables de l'Arxiu Històric Municipal 

d'Elx i de l'Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria 

d'Elx les facilitats que em van donar per a la consulta dels 
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PRÒLEG 

 

La Formació de la Moderna Ciutat d'Elx de Gaspar Jaén i 

Urban és un extens treball d'investigació i síntesi que es 

composa de més de mil pàgines de text articulat en quatre 

parts o capítols que responen a un criteri temàtic i 

cronològic, a més d'un altre text d'introducció, conclusions, 

apèndixs documentals, plànols, fotografies i il·lustracions 

(no incloses en aquesta edició), i també la bibliografia 

corresponent. L'objectiu és l'estudi del procés de 

transformació de la ciutat d'Elx des de meitat del segle XVIII 

fins a la dècada dels seixanta del segle XX; es tracta, com es 

pot veure, d'un arc temporal en el qual es concentren les 

modificacions de fonament que jalonen la configuració 

progressiva de la ciutat moderna europea i en el qual se 

centren actualment els esforços d'un bon nombre 

d'investigadors procedents de camps disciplinars diversos, 

tant en el nostre context cultural i geogràfic (el País 

Valencià) com també en d'altres àmbits més amplis. 

 Dins d'aquesta coincidència general amb un 

important sector d'investigació, aquest treball reuneix 

característiques que el fan particularment interessant. En 

primer lloc, l'encert en l'elecció del tema, on concorren el 

període històric i la ciutat on es du a terme l'estudi: un extens 

període històric en el qual naix la moderna societat en què 

vivim i en el qual la ciutat d'Elx i el camp circumdant s'han 

fos llargament segons un procés de mutacions físiques que 

han estat expressió de la història de la ciutat i, a través 

d'aquesta, del país sencer. Al llarg d'aquest període s'hi 

donen cita tots els grans postulats tècnics i ideològics (els 

"temes" de la transformació urbana dels segles XIX i principi 

del XX) que s'entrecreuen amb els canvis reals que s'han 

operat en la forma urbana i amb els "episodis" que han donat 

una forma precisa a les formulacions ideològiques de la 

urbanització. Complementàriament, l'específica 

transformació d'Elx permet establir una concreta 

periodització que ha estat capaç de donar llum tant sobre les 

modalitats que ha adoptat al País Valencià la tranformació 

de ciutats de mitjana grandària (suport de la nostra xarxa de 

ciutats) com sobre la fortuna i la consistència de la tradició 

"tècnica" en matèria de projectar i controlar aquesta 

transformació. 

 Una segona característica, a la qual en certa 

manera acabem de referir-nos, és l'enfocament decididament 

bolcat envers la individuació d'un punt de vista disciplinar 

específic, el qual, sense renunciar a fer ús de la historiografia 

convencional, troba en la naturalesa material del fabricat 

urbà la veritable clau interpretativa del procés: es tracta 

d'interpretar les mutacions a partir de la seua forma concreta, 

ço és, a partir de la seua vinculació amb una determinada 

pràctica (l'arquitectura, la construcció, la fabricació edilícia). 

 Pel que portem dit creiem que el treball que 

presentem sintonitza amb la tasca docent i d'investigació de 

les persones vinculades a l'antic Departament d'Urbanisme 

de l'ETSAV (en l'actualitat inscrites dins el Departament de 

Transport i Urbanisme de la UPV). Aquesta tasca, en la 

faceta de fixar i difondre alguns postulats del debat doctrinal 

d'avui dia, ha servit d'indubtable referència per a orientar 

aquest treball; en aquest sentit, volem pensar que constitueix 

un alliçonador precedent de futurs estudis. 

 Finalment, ens referirem a l'extensió mateixa de la 

investigació i al material que s'hi dóna cabuda, s'hi discuteix 

i s'hi arreplega. Tot plegat es tracta del resultat d'una intensa 

i llarga relació d'estudi, treball professional i afecte que 

Gaspar Jaén ha mantingut des de sempre amb Elx, la seua 

ciutat nadiua, a la qual ha dedicat una gran part del seu 

temps i esforç intel·lectual i la història de la qual ha escrit 

una i mil vegades. No fa, doncs, estrany, que aquesta tasca 

haja donat com a fruit un imponent conjunt de documentació 

gràfica i escrita, de dades i referències concretes, inèdites en 

la seua major part, que contribueix a acréixer l'interès del 

treball. 

 

Luís ALONSO DE ARMIÑO, Dr. Arquitecte. 

Departament d'Urbanística i d'Ordenació del Territori. 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. 

Universitat Politècnica de València 
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0. PROEMI 

 

0.00. INTRODUCCIÓ 

 

00. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Si considerem que hi ha diferents tipus de tesis doctorals, 

segons la gènesi i la finalitat, la que origina aquest llibre 

sobre la formació de la moderna ciutat d'Elx seria d'aquelles 

tesis amb les quals, després de molts anys de recollir dades, 

d'ordenar papers i notícies i d'analitzar diferents episodis i 

aproximacions al tema, l'autor pretèn, per damunt de tot, 

arranjar comptes amb el tema objecte d'estudi. En efecte, cal 

cercar l'inici del treball que aquí presentem en l'any 1977, 

quan, després d'acabar els estudis d'arquitectura a la ciutat de 

València, vaig començar a estudiar i analitzar la ciutat d'Elx 

amb el sentiment que aquesta era la meua ciutat, ja que d'Elx 

eren els meus avantpassats, a Elx havia nascut, a Elx 

m'havia criat i a Elx, finalment, havia acabat tornant a 

treballar i a viure. Ja feia uns quants anys, però, que, 

paral·lelament a la meua activitat, primer com a estudiant i 

després com a arquitecte, havia començat a dedicar-me a 

l'estudi dels temes urbans i territorials. 

 Així, el 1974, per encàrrec de l'Ajuntament, vam 

redactar un primer paper sobre urbanisme a la ciutat d'Elx, el 

qual es va publicar en la revista municipal Festa d'Elig amb 

el nom dels autors amagats sota un púdic però evident 

pseudònim. (01) L'any següent, el 1975, vaig obtenir una 

beca de la Diputació Provincial de València amb la qual, en 

el Departament d'Urbanisme de la Diputació, estudiàrem el 

procés d'urbanització al País Valencià, sota la direcció de 

l'arquitecte Albert Peñín i del sociòleg Rafael Ninyoles. Més 

tard, durant els anys 1976 i 1977, vaig tenir una intervenció 

prou intensa en els àmbits d'ordenació del territori i 

arquitectura i disseny del Congrés de Cultura Catalana. Això 

em va permetre conèixer de prop molts dels teòrics i 

professionals de la urbanística i de l'arquitectura en l'àmbit 

cultural català i gaudir del seu mestratge i del seu tracte 

personal. D'aquells anys guarde amb un especial afecte el 

record d'Enric Lluch, de Manuel Ribas, de Lluís Cantallops, 

de Marçal Tarragó, de Pau Verrié, d'Antoni González, de 

Raquel Lacuesta, i de molts altres companys dels Països 

Catalans, amb els quals vam parlar, vam debatre, vam 

aprendre i vam fer projectes de futur. Fruit de l'activitat 

d'aquells anys, com també dels articles que aleshores van 

aparèixer en diferents publicacions periòdiques, va sorgir el 

llibre Qüestions territorials al País Valencià (1979). (02) 

 Posteriorment, però, entre l'escala més reduïda de 

l'arquitectura i l'escala més extensa del territori, l'objecte del 

meu interès analític i professional se centrà en l'escala de la 

ciutat i se situà en el terreny de la urbanística, en tant que 

punt intermedi entre les altres dues escales, lloc de trobada 

dels fenòmens territorials i els arquitectònics. Començava a 

entendre que la urbanística, en tant que disciplina, té un 

objectiu específic: l'estudi de la forma de les ciutats i la 

contribució a les transformacions urbanes. També, que la 

forma de la ciutat és, justament, la seua síntesi, el terreny on 

coincideixen un fet material i un fet cultural. (03) Ben aviat, 

així mateix, vaig centrar els meus esforços, tant pel que fa al 

coneixement com pel que fa a la intervenció professional, en 

una ciutat concreta, la ciutat d'Elx. Al llarg dels anys 1977 i 

1978 vaig fer els cursos de doctorat a l'Escola Tècnica 

Superior d'Arquitectura de València, on vaig escriure 

diversos treballs acadèmics sobre urbanística i arquitectura a 

la ciutat d'Elx. Així, conjuntament amb l'arquitecte Vicente 

González Móstoles i dirigits pel professor Albert Peñín, vam 

fer un estudi sobre el planejament de postguerra al País 

Valencià que ens va situar el planejament urbanístic fet 

recentment a Elx en el seu context històric; un altre estudi 

dirigit pel catedràtic Miguel García Lison tractà de 

l'arquitectura popular dels horts de palmeres i ens ajudà a 

entendre l'evolució d'un tipus edilici i la urbanitat d'un espai, 

els horts, de tanta importància en la formació de la ciutat 

d'Elx. (04) Posteriorment, ja des d'Elx, vaig analitzar els 

edificis i conjunts urbans de la ciutat i del camp des de la 

perspectiva de les característiques formals, estilístiques i 

contextuals, amb l'objectiu immediat i urgent de col·laborar-

ne en la salvaguarda. 

 El resultat d'aquests treballs va ser la redacció, 

entre els anys 1978 i 1983, de nombrosos articles 

periodístics, conferències i dels apartats relatius a Elx 

d'algunes obres col·lectives, com també dels documents 

Guía provisional de arquitectura de la ciutat d'Elx i 

"Catàleg d'arquitectura de la ciutat d'Elx", en fitxes IPCE de 

l'Inventari de Protecció del Patrimoni Cultural Europeu, tots 

dos per al Col·legi d'Arquitectes d'Alacant, "Inventari del 

patrimoni arquitectònic d'interès històrico-artístic del 

municipi d'Elx" per al Ministeri de Cultura i, amb voluntat 

de conclusió, i també per al Col·legi d'Arquitectes d'Alacant, 

una extensa Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx què inclou material gràfic i fotogràfic abundant. Una 

part d'aquests inventaris, estudis i guies ha estat publicada, 

una altra part roman inèdita, i alguns fragments han vist la 

llum de forma dispersa en fullets, revistes i diaris. (05) És 

evident que tots aquests estudis i escrits fets al llarg dels 

quinze anys que van del 1974 al 1990 han estat útils per a la 

nostra formació, tant en el moment de redactar-los com, 

sobretot, més tard, en repensar-los, revisar-los, i meditar 

sobre les dades, les hipòtesis i les conclusions que s'hi 

contenien. 

 Una altra faceta de la meua activitat relacionada 

amb la transformació de la ciutat d'Elx ha estat l'exercici 

professional lliure entre el 1976 i el 1980, període durant el 

qual vaig projectar i vaig dirigir la construcció d'uns quants 

edificis a la ciutat i al camp d'Elx. Finalment, a partir del 

1980 vaig ocupar el càrrec d'arquitecte municipal de 

l'Ajuntament d'Elx. Òbviament, aquesta tasca quotidiana 

com a funcionari públic m'ha permés estudiar, des d'un punt 

de vista privilegiat, amb la finalitat immediata 

d'intervenir-hi, l'evolució urbana de la ciutat, les tendències 

de les actuacions privades i la formació dels plans i els 

projectes, tant del conjunt d'Elx com dels diferents espais 

urbans i edificis públics. 

 Al llarg dels darrers anys, l'anàlisi de l'estructura de 

la ciutat, de les ordenances i les normatives i de la mateixa 

activitat constructiva, ha tingut com a referència i gairebé 

exclusivament l'àmbit del municipi d'Elx. I, potser, fer 

aquesta anàlisi des de la mateixa pràctica arquitectònica i 

urbanística ha estat el que més m'ha ajudat a entendre la 

transformació històrica de la ciutat en tant que objecte físic, 
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finalitat última tant del llibre que aquí presentem, com de 

tots els anteriors estudis urbanístics sobre Elx esmentats 

adés. Certament, des de l'Ajuntament i per a la nostra ciutat, 

hem redactat informes de llicències i de ruïnes, plans 

parcials i especials de barris antics i de barris a mitjan fer, 

hem fet valoracions i peritatges i hem projectat i dirigit les 

obres de monuments, edificis, avingudes, jardins i 

exposicions. Malgrat la diversa fortuna administrativa dels 

barris, espais, edificis i documents que hem pogut idear, tot 

aquest treball quotidià ha portat a analitzar teixits urbans, 

edificis privats i públics, tipologies, usos, perspectives, 

l'admirable conjunció d'arquitectura, edilícia, història, 

costums i toponímia que, a fi de comptes, és una ciutat com 

a fet material i cultural. 

 Cal assenyalar també, com un fresc intermedi, la 

participació en un curs de postgrau, organitzat per la 

Generalitat Valenciana i pel Col·legi d'Arquitectes, que es 

féu el 1984 a la Universitat d'Alacant. Juntament amb Lluís 

Cantallops hi vam impartir l'assignatura projectes 

d'urbanística, en la qual proposàrem com a temes de 

projectació els horts de palmeres i el riu Vinalopó de la 

ciutat d'Elx. Aquesta experiència docent tingué una gran 

importància, tant per la reflexió disciplinar que ens va 

aportar, com per la sistematització de dades i per l'anàlisi 

crítica de les diverses hipòtesis de treball, objectius i 

alternatives projectuals que s'hi originaren. 

 Al llarg de la nostra experiència de projectació 

urbanística, tant en el cas de la docència com de la pràctica 

professional, hem pogut comprovar l'estreta relació que hi 

ha, en un ampli sentit analític i perceptual, entre aquestes 

pràctiques i l'estudi urbanístic previ de la ciutat objecte de 

projectació. No fóra, doncs, cap novetat concloure que 

aquest llibre ha nascut tant de l'estudi de les fonts 

documentals com dels treballs pràctics fets al llarg de més de 

quinze anys, val a dir de la constant observació crítica de la 

realitat urbana de la nostra ciutat, com també de les 

conclusions tretes en el moment d'intervenir-hi. 

 Cal insistir, però, en aquesta peculiaritat del nostre 

estudi: el fet que es tracta d'una obra escrita des de dins i no 

des de fora. He escrit els fulls que segueixen sobre la ciutat 

d'Elx situat dins d'aquesta ciutat, tant d'una forma física, com 

administrativa i també, per què no dir-ho?, anímica. Fruit 

d'aquest sentiment fou que la ciutat d'Elx aparegués com a 

marc o, fins i tot, com a protagonista en alguns dels llibres 

de poesia i narrativa o en alguns assaigs aproximatius a 

obres de literatura que vaig escriure durant els anys setanta i 

vuitanta. D'altra banda, per a bé i per a mal, molts dels meus 

articles d'assaig tenen un aire literari i, viceversa, en moltes 

de les meues obres de literatura hi ha un important 

component d'estructura analítica i d'exposició interpretativa. 

Una mostra d'això es pot trobar en els articles "Poètica de la 

ciutat" i "Diari d'Italia", en els poemes "Poema per a ben 

morir" i "Mil·lenari, tardor", en els llibres de versos Cambra 

de mapes i La Festa o en les narracions Àngels d'algeps al 

corredor de l'Orgue i Llibre de la Festa d'Elx. (06) 

 Així, doncs, els darrers tres anys de treball m'he 

sentit entrar a poc a poc dins l'objecte de la tesi, com si 

l'estudi que desenvolupava em contingués i m'empresonàs i, 

finalment, també jo mateix esdevingués un actor o un 

personatge de la narració que formulava, escrivia i 

reinterpretava. En part era així perquè a Elx s'ha 

desenvolupat la part més entranyable de la meua història 

personal i es desenvolupava la meua història present, 

personal i professional. Així, en trobar en les actes 

municipals que el 24-11-1954 l'Ajuntament aprovà la cessió 

de terrenys per a construir el primer edifici que hi ha hagut a 

Elx destinat a institut de batxillerat —una interessant obra de 

Rafael Aburto lamentablement ja desapareguda—, a més de 

l'interès disciplinar, la notícia tenia l'interès afegit que aquell 

institut fou inaugurat per mi mateix i pels meus companys 

de primer curs de batxillerat el 1962 i que en aquells tallers 

de mecànica de la "modalidad industrial-minera, 

especialidad máquinas-herramientas" vam passar moltes 

hores entre els nostres deu i dèsset anys. O també, quan vaig 

trobar l'acord municipal per a batejar el carrer de Velázquez, 

al barri de les Pataes, m'interessà saber-ho perquè aquell 

carrer construït sobre un hort de palmeres, a més d'objecte 

d'estudi, era el lloc on es troba la nostra casa familiar. Igual 

em passà amb el barri de la Tripa, on vaig nàixer, amb el 

carrer de la Reina Victòria, des d'on he elaborat la tesi 

doctoral, amb el Parc Municipal, on anàvem a passejar de 

petits amb els pares, amb l'antic passeig alt de l'Estació, on 

tenim la fotografia d'aquell Diumenge de Rams del 1957 i 

amb tants i tants llocs de l'escena urbana. 

 Certament, encara que en tot moment he procurat 

seguir un procediment científic i mantenir un to docte en 

l'exposició, aquí, com en altres ocasions, (07) mentre 

avançava en la replega, l'organització i l'estudi de les dades, 

mentre revisava tot allò que ja havia escrit o mentre 

estudiava altres aproximacions a la ciutat d'Elx o aspectes 

disciplinars de la urbanística, de vegades m'he deixat endur 

per l'emoció de viure i d'estimar la ciutat objecte d'estudi. No 

em fa vergonya, però, aquest sentiment, ja que, a fi de 

comptes, com a arquitecte, l'objecte últim dels meus estudis 

sobre la ciutat no ha estat sinó la comprensió del fenomen 

urbà amb una clara voluntat d'intervenir-hi i, com vaig dir en 

una altra ocasió, només sobre allò que s'estima i es coneix bé 

es pot actuar amb certesa, prudència i respecte. (08) Es 

tractava, com assenyala Terán en el seu llibre sobre 

urbanística en l'Espanya contemporània, d'una història 

escrita des de dins del mateix procés que s'hi narra, al qual 

s'incorpora l'autor en un moment donat. Això pot tenir 

l'avantatge del coneixement directe, de l'abundant disposició 

de dades i de l'experiència autènticament viscuda, sentida de 

prop o heretada. Però pot tenir també l'inconvenient d'una 

mancança de perspectiva, la qual cosa pot deformar o 

desproporcionar alguns fets. Certament, ho he tractat d'evitar 

amb un constant intent de ser això que es diu objectiu i 

científic, però potser no ho he aconseguit del tot. A fi de 

comptes, com diu Terán, si quedava clar que el nostre no era 

un estudi de caràcter personal, quedava clar també que el 

tema tenia massa implicacions personals perquè no s'hi 

filtrassen de tant en tant les emocions. (09) O, en paraules de 

Carr, en la nostra tasca d'estudi del passat urbà de la ciutat, 

abans de posar-nos a escriure història, en tant que 

historiadors, hem de procurar ser conscients que som un 

producte de la història. (10) Després d'haver fet diverses 

aproximacions al tema al llarg de quinze anys, aquí 

s'historiaven més de dos segles de vida a la ciutat, conscients 

que nosaltres mateixos érem ja personatges de l'escena que 
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estudiàvem. Per això, com dèiem al començament, en 

definitiva, amb les pàgines que segueixen no perseguim sinó 

un arranjament de comptes, gairebé personal, amb el tema 

objecte de l'estudi. 

 Així, en aquest treball he reprès l'anàlisi de l'extens 

recull de dades de què disposava i que s'ha ampliat en 

aquesta ocasió. He reprès també la reflexió embastada en 

molts articles periodístics, divulgatius o especialitzats, bé 

sobre la ciutat en general, bé sobre Elx en particular. 

Tanmateix, com a novetat important pel que fa a les fonts 

dels diversos episodis urbans estudiats, en aquesta ocasió he 

fet servir moltes fonts originals, de les quals han brollat una 

gran quantitat de dades absolutament inèdites. Així, he 

revisat els llibres d'actes municipals des de l'any 1700 fins al 

1962, bé que ajudats entre el 1700 i el 1924 pels coneguts 

"Índex..." de Pere Ibarra. (11) També he examinat una 

cinquantena d'expedients administratius de la mateixa època, 

dels més de cinc-cents que hi ha encara sense catalogar a 

l'Arxiu Històric Municipal. En aquesta riquíssima 

informació de primera mà he mirat de trobar quines eren en 

cada època les diverses propostes, debats i projectes per a 

Elx, quines eren les preocupacions de la població i dels 

governants sobre la ciutat on vivien i manaven, i també 

quina era en cada moment la relació dels diversos episodis 

urbans amb l'arquitectura i la història de la ciutat. 

 La meua intenció era tancar el tema i, finalment, 

abandonar-lo. Amb tot, moltes vegades al llarg del treball, a 

la vista dels camps que quedaven oberts, tant per a 

l'evocació com per a l'estudi i la intervenció, vaig tenir el 

sentiment que tampoc ara no aconseguiria l'objectiu i que, 

igual que Kavafis, el vell poeta d'Alexandria, seguiria 

escrivint sempre el mateix llibre sobre aquesta mateixa 

ciutat. Vaig pensar moltes vegades que potser hi ha 

arranjaments de comptes que no són possibles mai. Ara, 

però, una vegada enllestit el treball, analitzat el procés i 

acabada la redacció, sent que no ha estat així, sinó que, com 

vaig preveure i vaig voler, he assolit el meu objectiu i, a 

més, he acomplit un deure cívic i de gratitud envers la nostra 

ciutat, de manera que es tanca aquí un procés que es va 

encetar setze anys arrere. Així, doncs, m'acomiade dels 

estudis sobre la urbanística i l'arquitectura a la ciutat d'Elx. 

Queden endarrere anys de treball pacient, renúncies, 

publicacions esparses, escrits inèdits i, certament, també 

molts camps d'investigació oberts encara. Però, com diu 

Eco, un treball com aquest val, sobretot, per l'exercici i per 

l'experiència de treball científic que comporta, no per la vana 

pretensió de demostrar que se sap tot sobre allò que 

s'estudia. (12) 

 En aquest cas, la tesi doctoral m’aprofità per a 

retrobar el gust per l'estudi de la disciplina urbanística i 

reprendre l'hàbit de la investigació. El fet d'haver començat 

el curs 1989-1990 a fer classe de dibuix arquitectònic a 

l'Escola Universitària Politècnica d'Alacant em va dur, com 

una conseqüència primerenca de la tesi, a tornar a estudiar 

l'expressió gràfica arquitectònica. Amb tot això sentia que 

uns altres camps del saber i l'estudi plaent m'aguardaven i 

que la tesi doctoral era la culminació d'aquell sentiment que 

vaig tenir devers el 1974, en veure derrocar la barberia del 

Filet de Fora on als quatre anys l'avi Joan em portava a llegir 

en veu alta el periòdic, aquell sentiment d'amor que, com un 

deure de gratitud, m'ha acompanyat aquests anys. (13) 

M'acomiade ara de la intensa activitat de quatre anys 

dedicats a l'estudi de la formació de la moderna ciutat d'Elx. 

Ho faig cansat per l'esforç, però content pel resultat. Confie 

que haja pagat la pena. Confie també poder gaudir de 

l'estima i de la comprensió dels qui en un futur tinguen la 

curiositat d'endinsar-se entre les pàgines d'aquesta història 

urbana d'Elx, escrita pensant, sobretot, en els lectors que 

puga tenir i als qui puga agradar. A ells va també dedicada. 

L'AUTOR 

Elx, 23-04-1990 - Alacant, 25-05-2004 - Elx, 11-10-2014 
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01. MARC DISCIPLINAR: LA FORMA DE LA CIUTAT 

 

Fins temps recents l'interès de la investigació urbanística ha 

estat més pels fets que s'han desenvolupat a la ciutat que pels 

fets de la ciutat mateixa. En l'actualitat, però, els estudis 

sobre la ciutat es donen sovint des de múltiples perspectives, 

que la consideren bé un lloc, bé una organització social. 

Així, tenim la visió que Bortolotti anomena 

"cultural-arquitectònica", la visió "urbanística", la 

"historico-geogràfica", la "política", l'"econòmica" o la 

"sociològica." Cap d'aquestes, però, es pot considerar 

excloent, ja que tota qüestió urbana barreja aspectes polítics, 
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econòmics, sociològics o formals: "tot té relació amb tot en 

la vida d'una ciutat", com deia Poëte, autor de la primera 

història de París en els anys vint del segle XX. De tot el 

ventall de visions urbanes sistematitzat per Bortolotti, per al 

nostre treball hem triat un punt de vista que comprèn les 

visions arquitectònica i urbanística. Així, doncs, hem centrat 

la nostra aproximació a la ciutat d'Elx en la història de la 

urbanística i dels seues precedents, ço és, en les 

intervencions d'eixamplament o de reforma de la població, 

tot considerant-hi els aspectes polítics i administratius, 

tècnics i formals. També, però, hi hem considerat els fets de 

la cultura arquitectònica i el significat que han tingut a la 

nostra ciutat, com ha representat la ciutat el seu paper i les 

seues funcions, com s'ha modificat aquesta representació en 

el temps i quin pes han tingut en aquest procés les 

construccions urbanes singulars. Tot plegat, al llarg del 

nostre estudi hem considerat, en termes de Bortolotti, que la 

ciutat era una realitat construïda directament relacionada 

amb l'estructura productiva. (01) 

 A fi de comptes, la ciutat, com ha assenyalat Ribas, 

no és solament una idea —com en les concepcions dels 

filòsofs o dels reformadors socials—, ni solament una 

imatge —com en les construccions simbòliques—, sinó 

també, i alhora, teatre de la vida social, de la qual té 

l'exclusiva, i objecte físic contenidor d'aquesta vida social, 

manufactura dels homes i de llur cultura i, fins i tot, obra 

d'art. La ciutat, perquè és construcció, té una forma i, 

mitjançant aquesta forma, esdevé comunicació, discurs, 

llenguatge, expressió. La forma, conclou Ribas, com ens van 

ensenyar els psicòlegs de la Gestalttheorie, no és un afegit, 

ni un maquillatge, sinó una qualitat intrínseca de l'objecte, en 

aquest cas de la ciutat. (02) Secchi, per la seua banda, 

insisteix també en la qualitat de conjunt de béns que ha 

esdevingut avui dia l'espai urbà en el qual actua l'arquitecte: 

"oggi forse dobbiamo cominciare a renderci conto che lo spazio 

urbano nel quale operiamo, spazio già edificato nella sua grande 

totalità e che dobbiamo sopratutto completare, il territorio nel quale 

operiamo, territorio artefatto e non naturale, non può più essere 

concettualizzato, come dalla tradizionale teoria della 

localizzazione, come mero 'eccipiente' nel quale collocare una 

'collezione' di funzioni e di oggetti: servizi, attrezzature, 

infrastrutture, ciascuna definita per i suoi caratteri tecnici e formali. 

I caratteri morfologici e tipologici dello spazio urbano e del 

territorio sono divenuti un bene in sè, meglio un 'insieme 

complesso' di beni, ed è questo insieme che viene richiesto e 

distribuito." (03) 

 Amb els autors que han remarcat la importància de 

la forma de la ciutat, som lluny, però, de buscar la reducció 

d'aquesta forma a la forma suggerida pel seu perímetre o 

línia envolvent o pel sistema d'evolució seguit, com en els 

anys quaranta proposaven certs arquitectes espanyols per a 

algunes ciutats seguint, segons Terán, el peculiar 

funcionalisme orgànic expressat en les primeres idees 

urbanístiques de Pedro Bidagor: 

"constantemente surge la comparación entre la organización urbana 

y la viva, y es que, en efecto, hay grandes paralelismos entre ambas 

y fácilmente se comprende mediante esta comparación la gran 

importancia de que cada uno de los órganos ocupe el lugar relativo 

respecto del conjunto que le es más adecuado según su función."  

 Com adverteix Terán, d'aquí a cercar en el plànol 

de la ciutat la semblança morfològica amb un organisme 

animal o vegetal només hi havia una passa i, així, l'arquitecte 

Alberto Acha dibuixà sobre el plànol de Bilbao el conegut 

gall i el mateix Bidagor plantejà un arcàngel sobre el plànol 

de Barcelona, una mare en el de Madrid, un ocell en el de 

Sant Sebastià i un peix en el de València, en unes curioses 

interpretaciones orgánicas preparades el 1952 per al 

Congrés d’Habitatge i Urbanisme de Lisboa, les quals Terán 

considera que composaven "uno de los pasajes más 

pintorescos y avergonzantes" de l'urbanisme espanyol de 

postguerra, ja que "lo que pudiera pensarse juego o 

divertimento, se plantea(ba) como método de trabajo y 

procedimiento de investigación de la estructura urbana, en 

forma que hoy produce no poco estupor." Certament, però, 

eren interpretacions que es trobaven en l'ambient urbanístic 

des dels primers anys del segle XX. Entre d'altres autors 

assenyalats per Terán, (04) com ara Marcel Poëte, Gaston 

Bardet i el mateix Le Corbusier, s'hi seguien les idees 

organicistes exposades tres dècades abans per Patrick 

Geddes en Cities in Evolution (1915): 

"Este pulpo de Londres, o mejor dicho este pólipo, es algo 

sumamente curioso, un vasto desarrollo irregular sin paralelo 

anterior en este mundo; y quizás a lo que más se parece es a los 

desarrollos de un gran arrecife de coral [...] ¿Qué nos interesan 

realmente hoy las divisiones entre innumerables aldeas y 

municipios secundarios electorales cuyos nombres históricos aquí 

son tragados, al parecer para siempre, como esas plantas 

microscópicas, esas plantas y animales diminutos que una gran 

ameba que se dilata incorpora con tanta facilidad y devora tan sin 

oposición? [...] En vez de las antiguas líneas divisorias tenemos 

nuevas líneas de unión: lo que hoy sugiere con más prontitud la 

propia palabra 'líneas' son los ferrocarriles, que son las arterias 

palpitantes, los pulsos rugientes de un conjunto intensamente vivo; 

o también sugieren los hilos del telégrafo tendidos al lado de las 

vías férreas, como otros tantos nervios que transportan impulsos de 

idea y acción en una dirección y otra." (05) 

 La visió organicista de la forma de la ciutat i la 

transformació d'aquesta, malgrat el reduccionisme i 

l'allunyament de la realitat urbana que comporta, ha estat 

desenvolupada des de certs sectors dels estudis urbans i 

manté encara vigència entre nosaltres, cosa que produeix 

resultats curiosos. Citem de passada i a tall de mostra un 

recent estudi dels pobles de la Plana de Castelló que, 

basant-se en treballs de diversos geògrafs nord-americans, 

agrupa els pobles de la comarca segons la forma del 

perímetre, deduïda segons una línia envolvent traçada de 

forma aleatòria. Hi trobem, així, uns tipus de forma 

anomenats troncal, tentacular, sinusoïdal, trapezoïdal, etc. I, 

finalment, trau conclusions del tipus d'"existen unos factores 

naturales que condicionan la forma", com ara, "en el llano se 

tiende a la circularidad", mentre que "las laderas de suave 

descenso tienden hacia formas triangulares y trapezoidales", 

o afirmacions com que "Castelló ha pasado de una forma 

rectangular a la romboidal y la tendencia actual es la 

circularidad." (06) En relació amb aquestes línies d'estudi, 

Bortolotti ha assenyalat que cal prendre amb prudència i 

esperit crític certs esforços d'alguns estudiosos urbans a 

l'hora de fixar diverses categories de ciutat i les lleis de 

desenvolupament que aquestes segueixen, ja que moltes 

d'aquestes formulacions, en el fons, parteixen de la idea no 
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abandonada mai que la ciutat és parangonable a un 

organisme i segueix lleis de tipus quasi biòlogic. (07) 

Tanmateix, com indica Aymonino, certes característiques 

que diferencien morfològicament determinades 

aglomeracions urbanes, com ara els cinc dits de la mà de 

Copenhague, els cercles de les New Towns angleses o els 

bulbs del Pla General de Roma, només es manifesten, en 

realitat, si se n'observa una representació cartogràfica, ja que 

en la seua estructura efectiva no es diferencien gaire de la 

ciutat concèntrica, ja que les seues relacions urbanes reals es 

basen en tots els casos en l'existència d'un centre i d'una 

perifèria, malgrat la configuració civil que aquesta puga 

presentar. (08) 

 Enfront d'aquestes formulacions, davant l'actual 

situació de la ciutat europea, resultat dels esdeveniments 

històrics i disciplinars dels últims trenta anys, molts 

urbanistes, en paraules de Secchi, 

"si sono momentaneamente fermati; hanno cercato di ri-conoscere 

le loro difficoltà e di immaginare come esse potessero essere 

superate; eventualmente attraverso nuove forme di piano."  

 En aquesta reflexió s'ha observat 

"l'indebolimento, entro le società contemporanee, della legittimità 

di ogni affermazione che aspiri ad elevati gradi di generalità ed 

universalità; di ogni procedimento di costruzione argomentativa di 

tipo rigidamente deduttivo; di ogni processo lineare di 

formulazione ed attuazione del progetto urbanístico." 

La qual cosa ha portat 

"a rivisitare criticamente, non ad abbandonare, alcuni principi 

dell'urbanistica moderna ed a scoprire l'importanza delle diferenze 

tra le diverse situazione; a scoprire la necessità di un intenso lavoro, 

preliminare alla costruzione di ogni progetto, di interpretazione e 

tematizzazione della specificità dei differenti 'luoghi'." (09) 

 També Fernández Alba opina que més enllà de la 

investigació de la tipologia i de la història de l'arquitectura, 

cal reinventar la ciutat des de la mateixa realitat de la ciutat 

actual, i acceptar, fins i tot, la destrucció que de l'entorn urbà 

ha fet el capitalisme monopolista i superar metodologies que 

circumscriuen l'anàlisi de la ciutat a l'estudi del significat de 

les seues arquitectures i segons les quals el significat i el 

contingut de l'arquitectura es troba sempre en les seues 

formes. (10) Així, per a Fernández Alba l'estudi de la ciutat, 

en tant que construcció física de les relacions humanes, 

supera els límits acotats que assenyalen els indicadors 

formals de l'arquitectura i s'orienta cap a un enteniment i una 

millor comprensió dels significats d'aquests en la línia 

proposada per l'escola d'Aymonino. (11) 

 També Monclús va més enllà de la idea que s'havia 

imposat en les visions tradicionals de la historiografia 

urbanística, segons la qual la història de la ciutat era la d'un 

procés gradual de presa de consciència dels problemes que 

hi havien aparegut com a conseqüència dels processos 

d'industrialització, seguit de diverses iniciatives 

protagonitzades per l'estat o per alguns reformadors socials. 

Enfront d'aquestes interpretacions se n'han proposat d'altres 

des de les quals la urbanística es veu com un procés 

relacionat amb les circumstàncies històriques i polítiques. 

Aquests estudis han parat esment en les institucions 

urbanístiques i han analitzat el desenvolupament del 

moviment que culminà a principi del nou-cents amb la 

constitució d'una disciplina i d'un grup professional 

específic. Així, la reconstrucció dels mecanismes de 

formació disciplinar i de sistematització dels coneixements o 

l'estudi de la natura dels mateixos instruments i tècniques 

urbanístiques en relació amb els processos efectius de 

transformació de la ciutat han estat l'objecte de nombrosos 

treballs, com ara els produïts des de l'Instituto Universitario 

di Architettura di Venezia, des de la revista francesa Urbi o 

des del Planning History Group. (12) En aquesta tasca 

disciplinar, la recerca històrica i l'anàlisi documental no són 

per a una ciutat, com assenyala Bohigas, una simple 

operació d'arxiu o d'erudició desvinculada de les activitats 

tècniques i polítiques quotidianes, sinó 

"un fet igualment operatiu, d'eficàcia immediata, com l'aprovació 

d'un PERI, la pavimentació d'un carrer, l'ordenació d'una plaça, la 

plantació d'un jardí o la reutilització d'un monument." (13) 

 Es tracta d'un procés que, com diu Pierre Vilar, no 

és ni l'estudi empíric de cada cas ni el simple fonament d'una 

generalització teòrica, sinó la constant referència del cas a la 

teoria i de la teoria al cas i, en tal sentit, una educació de 

l'esperit en el joc fonamental entre teoria i pràctica. (14) 

 Com ha demostrat Aymonino, analitzar les 

estructures urbanes suposa al mateix temps projectar 

(comprendre com s'ha projectat) i, així mateix, projectar 

noves estructures suposa analitzar la situació present. Així, 

un estudi referit a l'estructura urbana d'una determinada 

ciutat no sols resulta vàlid per a definir una regulació 

específica del desenvolupament de la ciutat analitzada, sinó 

que pot ser també utilitzat per a formular distintes hipòtesis 

sobre el futur d'aquesta ciutat i, fins i tot, de la ciutat en 

general. (15) Aquesta activitat de recerca i d'anàlisi és 

especialment necessària si pensem, com Secchi, que la tasca 

de transformació urbana que ens ocupa és l'enriquiment de 

la ciutat existent:  

"ció che oggi stiamo facendo, in tutto il mondo occidentale, è un 

doppio lavoro: sia al centro, sia nei sobborghi stiamo incorporando 

alla città esistente nuovi oggetti e manufatti destinati ad aumentarne 

la densità e la complessità fisica, funzionale, sociale e simbolica. 

Solo in pochi e limitati casi stiamo costruendo le trame a partire 

dalle quali questa operazione possa essere compiuta in futuro." (16) 

 Com diu Manuel de Solà-Morales, tota gran ciutat 

compta avui en dia amb els instruments administratius de la 

planificació urbana, però això no vol pas dir que tinga la 

capacitat ni l'oportunitat de convertir la construcció de la 

ciutat en un fet intel·lectual, objecte de reflexió i de projecte. 

I, en canvi, són aquests atributs els que podrien fer, de la 

creació de les formes urbanes, no tant un procés de 

continuïtat mecànica com un fet de cultura o fins i tot una 

obra d'art, ja que és aleshores quan veiem en el conjunt de 

les cases i en l'ordre dels carrers una imatge pròpia, 

específica de la ciutat, quan veiem que espais i places tenen 

una significació més enllà del seu entorn, que l'àmbit de la 

ciutat s'imposa a la geografia d'una manera conceptual, clara 

i decidida. Pensem, com Solà, que, en tant que esforç creatiu 

de formalització dels materials més complexos, la ciutat és 

una de les formes superiors de cultura. (17) La forma 

urbanística pot ser a vegades la de tot el conjunt urbà, la dels 

grans ordres morfològics o la de l'estructura primària de la 

ciutat. Unes altres vegades són les peces de creixement, 

extensions i suburbis, les que han donat l'ocasió de crear 

formes urbanes pròpies. I unes altres vegades, en fi, són 
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elements ciutadans de menor escala aquells que, per 

l'emplaçament o per la forma, prenen transcendència 

urbanística. Tant se val la mida, el moment o la funció: les 

formes urbanístiques aporten a la ciutat la riquesa de 

significats que el pensament humà ha estat capaç de donar-hi 

en l'esforç de dominar mentalment la urbanització, en tant 

que procés econòmic i social, fins a assolir una forma i una 

imatge voluntàries. (18) 

 La reformulació de la disciplina urbanística a què 

hem al·ludit adés, ens porta a referir-nos a l'arquitectura i a 

la història. D'una banda, la forma de la ciutat es construeix 

amb l'arquitectura, ja que l'objectiu de l'arquitectura és crear 

la forma de monuments i edificis, establir la relació entre 

aquests, definir la forma urbana i reivindicar per a la ciutat 

l'activitat projectual de l'arquitectura: el projecte urbanístic. 

D'una altra banda, però, si la lògica de la forma urbana i del 

projecte urbanístic s'ha de cercar en la lògica i en la realitat 

de l'arquitectura i de l'activitat pràctica de projectar, cal ser 

conscients de la naturalesa històrica d'aquesta realitat. La 

història és la matriu on s'inscriuen tant el discurs disciplinar 

com les accions concretes que canvien i transformen la 

ciutat. Cal fer, per tant, una lectura atenta de la ciutat, de 

l'arquitectura i de la urbanística des de la història. Així, els 

estudis recents de la morfologia urbana s'orienten cap a 

l'explicació dels fets urbans prenent com a referència els fets 

arquitectònics, posant en relació els uns i els altres des de 

l'especificitat dels segons i reflexionant sobre la realitat 

històrica de la urbanística, des de la qual se succeeixen idees 

generals i propostes concretes per a transformar la ciutat. 

(19) Com ha assenyalat Ribas en referir-se a un hipotètic 

conflicte entre urbanística i arquitectura, només es poden dur 

a terme sense risc projectes urbans i trossos de ciutat quan 

prèviament hi ha un canemàs que els puga acollir, ja que la 

forma urbana no és sinó un enfilall de seqüències on el fil és 

l'element formal de menor envergadura, i la ciutat no és sinó 

un discurs on les frases són els fragments i l'arquitectura en 

construeix els sintagmes bàsics. (20) 

 Reconstruir l'evolució històrica de la idea de ciutat 

és recórrer el camí seguit per l'arquitectura del Renaixement 

ençà, des que es va trascendir la mera pràctica edificatòria i 

passà a considerar el treball a la ciutat com a idea de 

l'arquitectura. La forma arquitectònica trascendeix, doncs, la 

singularitat de l'edifici i es converteix en forma urbana i en 

relació estructural entre edificis, la síntesi dels quals és 

l'espai públic. En paraules d'Alonso de Armiño, la idea de 

ciutat s'ordena des de la idea d'espai públic, però també des 

de la forma de l'espai públic s'ordena la forma de la ciutat. 

(21) En aquesta línia argumental Piccinato s'ha referit a les 

teories des de les quals s'ha proposat que la ciutat (i el 

territori) no són només un camp on es verifiquen alguns 

comportaments socials particularment rellevants des del 

punt de vista de l'organització de l'espai, sinó que també són 

un organisme (o un fenomen) autònom que viu segons lleis 

pròpies. D'aquest fet, doncs, naix l'autonomia de la 

urbanística i la seua capacitat de resoldre els problemes 

urbans mitjançant la utilització de tècniques d'intervenció i 

d'anàlisi més o menys refinades. A tal plantejament, però, 

Piccinato oposa la consideració que la història urbana és un 

lloc on s'entrecreuen diverses històries sectorials, com també 

que la història de la construcció de la ciutat i la història de la 

urbanística s'entrecreuen, encara que no necessàriament han 

de coincidir. Fet i fet, al llarg del desenvolupament de la 

disciplina s'han donat desfasaments importants entre 

processos de transformació urbana i territorial i teoria 

urbanística. També Bortolottti ha subratllat que la història de 

la ciutat, —o, com ell prefereix, la història de les estructures 

urbanes— no coincideix amb la història de la urbanística, ja 

que aquesta considera operacions projectuals (plans 

urbanístics) fets per especialistes (arquitectes, enginyers, 

urbanistes) amb la finalitat d'ampliar, modificar o fundar 

poblacions, encara que tals plànols hagen tingut una 

influència relativa sobre l'estructura urbana. Però, si la teoria 

urbanística difícilment ens pot ajudar a entendre la ciutat del 

seu temps, sí que ens revela, en canvi, la imatge i l'ús que de 

la ciutat s'ha proposat la cultura dominant en cada moment 

històric. Així mateix, la investigació històrica sobre els 

caràcters constitutius de la disciplina ens permet entendre els 

lligams existents entre teoria urbanística i context 

socioeconòmic originari. (22) Com assenyala Aymonino, la 

ciutat constitueix un espai artificial, històric, en el qual tota 

societat ha intentat aconseguir, en cada època, mitjançant la 

seua autorepresentació en monuments arquitectònics, un 

objectiu impossible: marcar aquest temps determinat més 

enllà de les necessitats i dels motius contingents als quals 

obeí el procés de construcció dels edificis. (23) 

 Així, doncs, com conclou Alonso de Armiño, cal 

conèixer i comprendre la ciutat des de l'arquitectura i des de 

la història si es vol replantejar la ciutat des de la disciplina 

urbanística. La comprensió de les lleis de transformació de 

la ciutat és un pas previ ineludible per a una intervenció 

responsable en aquesta ciutat, ja que el present, sense 

solució de continuïtat, és part d'aquesta mateixa història. 

(24) Cal, doncs, com diu Secchi, fer una profunda reflexió 

sobre la ciutat, sobre el seu caràcter, sobre la pròpia història i 

sobre la relació entre plànol i projecte (25) per a entendre la 

ciutat i comprendre els seus mecanismes de formació, 

bàsicament per a poder actuar-hi, però també per a poder 

viure-la, per a poder fer-hi un paisatge humanitzat, 

geometritzat, mentalment entés, ja que, com diu 

Solà-Morales, la forma de les ciutats es construeix sempre, 

en major o menor mesura, des de l'arquitectura i des del 

paisatge. (26) Com aquell personatge cec de la novel·la 

Fragmentos del Apocalipsis, de Torrente Ballester, cal tenir 

la ciutat i tots els seus racons dins la memòria, conèixer els 

llocs on ningú no ha arribat per por de la fosca, aquesta 

ciutat secreta de laberints, de túnels, d'estàtues rompudes i 

potser també de monstres. (27) 

 No de bades, entre totes les institucions de la vida 

social, com indica Colquhoun, la ciutat és aquella on el 

passat resulta més tangible, ja que és a la ciutat on les lleis 

de la història adopten una forma física observable, on 

productes materials que foren fruit d'unes condicions socials, 

econòmiques i tècniques diferents de les nostres es troben 

encara en ús. (28) Entre tots els elements que han conformat 

la ciutat en èpoques diverses, arquitectures, usos, divisions 

territorials, estructures socials, etc., dos elements 

característics de la ciutat han mantingut una continuïtat al 

llarg del temps. El primer és de caràcter formal, el traçat 

urbà, la geometria, aquella inicial mesura de la terra. S'ha 

proposat cercar els motius de la permanència del traçat urbà 
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en el simbolisme de la forma urbana, ço és, que els traçats 

urbans són només per ells mateixos un símbol a la ciutat i, 

encara que no siguen l'únic —hi ha altres components 

urbans que han tingut una funció simbòlica, com ara els 

colors o els equipaments—, el traçat urbà ha tingut una gran 

força, ja que constitueix l'expressió sintètica de la forma 

urbana. En paraules d'Alonso de Armiño, l'espai públic és la 

scena on més clarament es poden llegir i percebre els 

significats urbans. (29) L'altre element urbà que ha tingut 

continuïtat històrica ha estat la topologia, els noms dels 

llocs, una part de la cultura territorial d'arrelada permanència 

en la definició de la ciutat: moltes vegades els noms han 

sobreviscut fins i tot al mateix accident geogràfic, element 

natural o agrícola, a l'arquitectura o a l'espai urbà que 

denominaven o que els originà. (30) I encara dins el terreny 

de la literatura urbana, la forma i la transformació de la 

ciutat ha estat definida per la consciència que en tenien els 

seus habitants i per les propostes o suggeriments literaris 

dels escriptors o dels viatgers que n'han parlat. (31) 

 Finalment, pel que fa a les tècniques expositives de 

la història urbana, assenyalem que, com observa Calvo 

Serraller, s'ha originat darrerament un nou estil d'escriure la 

història 

"que parece abandonar esas fastuosas edificaciones de antaño, ya 

fueran catálogos sistemáticos, metodologías absolutistas, o 

panoramas completos. Frente a esto ganan ahora terreno las 

sugerencias, las matizaciones, las analogías imprevistas, el 

abordamiento de lo fragmentario desde lo fragmentario y, por 

encima de todo, el punto de vista interdisciplinar [...] nueva técnica 

de narración histórica que, aparentemente sin aportar nada original 

según los criterios historiográficos al uso, modifica, sin embargo, 

de forma sustancial nuestras concepciones tópicas." (32) 

 En aquesta línia argumental de la disciplina 

històrica ens hem situat vora els autors que, segons Carlos 

García, han posat l'accent en el fet que la historiografia està 

fundada en la narració, siga relat de succesos o descripció de 

costums i mentalitats, avantsala de la política o de la 

antropologia. Aquesta narració tindria uns trets distintius 

que molts teòrics actuals volen subratllar, per remarcar 

l'especificitat de la forma historial i posar un nou èmfasi en 

la història com a narració, ja que l'historiador registra fets 

d'igual manera que ho fa el cronista o el periodista, encara 

que després els integre en un sistema de significacions 

definides per la cultura, per la ideologia, etc. Com tot 

narrador, doncs, l'historiador organitza la intriga, selecciona 

les dades, configura el text, valora i reconstrueix, amb 

intenció d'objectivitat potser, però sempre des d'una 

perspectiva pròpia. Documents i monuments són els indicis 

sobre els quals s'edifica el relat històric, però malgrat els 

progressos en la recerca i la crítica de la documentació, 

malgrat el major refinament en la catalogació i la major 

precissió de l'instrumental per a replegar les dades, 

l'historiador no deixa de construir el seu relat, un text que 

potser s'oposa a la ficció dels literats, però no deixa de ser 

una narració, amb un estatut narratiu propi, fonamentada en 

una interpretació prèvia. (33) 
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02. DOCTRINES URBANÍSTIQUES 

 

En la definició del marc teòric del nostre estudi partirem de 

la definició disciplinar que fa el professor Luís Alonso de 

Armiño a partir dels estudis dels teòrics de les escoles 

italiana i catalana dels últims trenta anys. Com assenyala 

Alonso de Armiño, la definició d'una disciplina, en tant que 

branca autònoma del coneixement, comporta l'especificitat 

del seu objecte d'estudi (val a dir, d'aquell aspecte de la 

realitat sobre el qual projecta l'activitat cognoscitiva) la qual 

cosa determina l'existència d'un àmbit discursiu propi. La 

urbanística s'ocupa de l'estudi de la ciutat, del fenomen urbà 

o, segons el Dizionario enciclopedico di Architettura e 

Urbanistica (Roma, 1968), la urbanística és la disciplina que 

es proposa l'estudi de la ciutat en tota la seua complexa 

unitarietat per a proporcionar dades cognitives sobre 

aquesta, els seus elements i les relacions internes que 

guarden, dades que podran ser utilitzades per tal d'orientar 

accions que tendisquen a modificar l'estructura física de la 

ciutat. (01) 

 Correspon, doncs, a la urbanística un àmbit 

disciplinar complex amb una doble vessant: d'una banda, 

l'estudi de la ciutat; d'una altra, la utilització instrumental 

d'aquests estudis en la pràctica de l'ordenació física de la 

ciutat. El fonament de la urbanística es troba precisament en 

la doble condició de la ciutat de ser a la vegada una realitat 

física i una realitat cultural, una herència social i una 

herència històrica. Aquesta fonamentació permet acotar els 

límits de l'estudi de la ciutat i centrar-lo en la forma urbana, 

els elements que la integren, les relacions que guarden i la 

historicitat del procés. Permet, així mateix, entendre el 

projecte com una activitat autònoma, síntesi de les 

aspiracions de la col·lectivitat i de la mateixa realitat urbana. 

(02) 

 En el procés de formació i desenvolupament de la 

disciplina urbanística s'han donat dues doctrines diferents: la 

clàssica i la racionalista. Aquests dos plantejaments, de 

contingut diferent, s'han succeït en el transcurs de poc més 

de mig segle. Ambdues doctrines han gaudit d'un estatut 

d'universalitat i d’univocitat durant els seus respectius 

períodes de vigència, i d'aquí la seua identitat doctrinal. 

Encara que tots els problemes reals plantejats en la ciutat al 

llarg del vuit-cents i del nou-cents derivaven de la 

concentració de població urbana com a conseqüència del 

desenvolupament del capitalisme industrial i de la divisió 

social del treball, aquests problemes han assolit dimensions 

específiques segons els diferents períodes històrics. I la seua 

interpretació des de la urbanística ha assolit també significats 

diferents. (03) 

 Com assenyala Monclús, a partir del set-cents, la 

ciutat fou concebuda com un organisme viu la salut del qual 

depenia de les mesures i les facilitats oferides a la circulació, 

tant de l'aire com dels homes o de les mercaderies. La ciutat, 

així, es descrivia, es representava i es reformava no només 

en funció dels objectius estètics tradicionals sinó des 

d'aquesta nova visió de conjunt i des d'un enteniment utilitari 

de la ciutat. Per tant, la imposició d'un urbanisme de caràcter 

funcional sobre l'urbanisme de caràcter cultural imperant 

fins aleshores no fou el resultat d'una evolució de la 

disciplina arquitectònica, sinó de la convergència amb altres 

tradicions disciplinars, la qual cosa féu que el nou saber urbà 

que despuntava no depengués de forma exclusiva de cap 

d'aquestes. (04) La doctrina clàssica o vuitcentista, que es 

desenvolupà entre la segona meitat del vuit-cents i la segona 

dècada del nou-cents, coincidí amb les operacions de 

reforma i extensió urbanes de la major part de les ciutats 

europees, de manera que aquestes experiències van ser una 

contribució fonamental a la formació de la disciplina. La 

urbanística replegà la realitat urbana europea del vuit-cents 

(amuntegament i dolentes condicions de l'allotjament per a 

la gran massa del proletariat urbà, especulació i descontrol 

del liberalisme econòmic en el qual es basava la producció 

de la ciutat) i la interpretà des del quadre ideològic 

dominant: el pensament liberal vuitcentista. Per primera 

vegada es contemplà la ciutat com quelcom específic, com 

un element protagonista de la creació i circulació de riquesa, 

un aparell d'integració material i social de les diverses 

classes que hi vivien. (05) En la doctrina clàssica la 

intervenció sobre la ciutat es basava en les premisses liberals 

del creixement sense límits ni entrebancs a partir de la 

concurrència privada ('el dret privat a edificar') i amb una 

mínima intervenció dels ens públics, als quals s'assignava 

només una funció d'arbitratge. La problemàtica urbanística 

se situava, doncs, en el terreny de l'administració del mercat 

del sòl de terra i l'edificació d'una forma equilibrada i 

racional, per damunt dels interessos privats i en nom de 

l'interès públic. Les qüestions urbanístiques que presidiren el 

debat eren: la vivenda, tant pel que fa a les seues condicions 

d'hàbitat com pel que fa a la seua natura de mercaderia; la 

del·limitació funcional i social de les diverses parts de la 

ciutat i la seua integració conjunta; i, finalment, l'elaboració 

de procediments administratius que garantissen 

ordenadament el dret a edificar. (06) 

 Aquestes qüestions desenvoluparen el seu propi 

discurs 'tècnic', la síntesi instrumental del qual era el plànol 

d'extensió o plànol regulador. El plànol era la síntesi 

operativa de la urbanística vuitcentista. S'hi integraven tres 

qüestions: en primer lloc, la discussió tècnica sobre la 

vivenda, la qual dotava de contingut el mercat parcel·lari del 

sòl de terra amb la implantació de diferents tipus 

d'edificació; en segon lloc, la tècnica de la zonificació, que 

incorporava dins el conjunt del plànol la diversificació 

'natural' de les parts de la ciutat i assignava usos diversos (i 

diferent valor mercantil) a àrees diferents; en tercer lloc, les 

tècniques jurídicoadministratives (cessió a benefici públic, 

expropiació, recomposició parcel·lària, etc.), les quals 

garantien la viabilitat del plànol mitjançant el domini públic 

sobre el traçat i l'obertura de places i carrers. El plànol era la 

predeterminació de la forma física de la ciutat, ja que tota 

tècnica disciplinar es desenvolupava en el terreny de la 

construcció material. Les discussions sobre el mercat de 

solars, la forma i disposició del traçat viari, el concepte de 

zona i la congruència amb l'herència de la ciutat històrica o 

amb els recursos arquitectònics de l'època es corresponien 

amb un extens repertori de solucions en la disposició de les 
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vies i els edificis. (07) 

 Als anys vint del nou-cents, però, es féu patent la 

caducitat de la doctrina clàssica. Els problemes de partença 

s'havien agreujat i ja no es podia pretendre resoldre'ls només 

amb la reflexió i amb la intervenció sobre la ciutat des de la 

perspectiva de la concurrència privada i l'ordenació natural 

del mercat del sòl de terra. Amb la liquidació dels imperis 

centroeuropeus, l'afirmació dels sistemes democràtics i la 

força de la classe obrera organitzada, l'estat ja no es podia 

limitar a fer d'àrbitre dels interessos privats, sinó que havia 

d'estendre el seu control a aspectes de la vida social i 

econòmica, cosa que afectà l'àmbit i la lògica de la ciutat 

vuitcentista. (08) Mentre que la doctrina clàssica havia estat 

elaborada a partir de la sistematització de l'experiència de 

mig segle en la transformació de la ciutat, la doctrina 

racionalista assolí un caràcter de programa que no tingué 

aplicació efectiva a gran escala fins després de la Segona 

Guerra Mundial. S'hi negà la validesa dels principis clàssics 

i s'hi rebutjà la ciutat vuitcentista, promíscua, densa i 

inadequada formalment i utilitàriament per a un món que 

evolucionava acceleradament per mor d'un progrés tècnic 

imparable. Amb aquests pressupòsits, la ciutat racional es 

basava en tres postulats: en primer lloc, en l'ampliació a 

escala territorial de l'àmbit físic de la ciutat, amb parts 

discontínues articulades per les infraestructures, en 

contraposició a la ciutat clàssica, compacta i contínua; en 

segon lloc, en la definició de la forma de la ciutat des de la 

forma autònoma dels edificis; i en tercer lloc, en l'ordenació 

i la reorganització de les ciutats com a missió i competència 

dels estats. (09) Els temes de l'arquitectura deixaren de 

referir-se directament a la forma urbana com a 

conformadora de la ciutat i s'hi referiren indirectament 

mitjançant un concepte nou: la funció. La doctrina racional 

situà els problemes urbans no ja en el plànol de la realitat 

urbana sinó en el de l'organització del conjunt de la societat 

industrial. Això comportà una esquematització dels 

problemes urbanístics, els quals quedaren reduïts a 

l'organització del treball, la residència, l'esbargiment i el 

transport. La forma de la ciutat racional s'ordenava 

mitjançant la integració d'una categoria abstracta (la funció), 

que remetia a una arquitectura especialitzada, de dimensions 

gegants, reduïda a una geometria elemental i a la seriació 

mecànica com a analogia generadora. La idea clàssica 

d'espai públic es desintegrava, així, entre l'especialització de 

l'arquitectura i l'organització funcional de la ciutat. (10) En 

la doctrina racionalista la síntesi instrumental era la 

planificació, i el vehicle era el pla. El trànsit del plànol 

(prefiguració normativa de la ciutat des de la racionalització 

del mercat del sòl de terra) al pla (àmbit d'operacions de 

programació tècnica i administrativa ambicioses i 

complexes) assenyalava el camí que seguí la disciplina 

després del 1945. Tanmateix, com s'ha comprovat unes 

quantes dècades després, la consolidació de la unitat 

ciutat-regió i la voluntat de fer de la urbanística la ciència i 

la tècnica universal d'organització de la societat en l'espai 

fou una tasca l'ambició de la qual no guardava proporció 

amb l'escàs instrumental disponible i l'escarit discurs amb el 

qual s'abordava. (11) 

 Pel que fa al discurs urbanístic dels nostres dies, 

Monclús el situa en el debat entre partidaris del 'projecte' i 

defensors del 'pla' com a formes efectives d'intervenció en la 

ciutat. De forma paral·lela, però, el debat també es pot situar 

entre les diferents postures que es donen a l'hora d'estudiar 

els episodis del passat urbanístic i les diferents lectures i 

punts de mira que s'hi poden plantejar, ja que mentre per a 

uns es tracta de fer una lectura instrumental i estrictament 

arquitectònica de determinats espais singulars, uns altres fan 

una anàlisi més sistemàtica de les formes d'intervenció 

urbanística en el marc genèric dels estudis d'història urbana. 

Per a Monclús és des d'aquestes darreres postures des d'on 

s'ha desenvolupat un altre debat, paral·lel a l'anterior, sobre 

els inicis i la natura de la urbanística moderna entesa com a 

activitat específica de reflexió i d'intervenció sobre la ciutat i 

sobre el territori. (12) També Alonso de Armiño ha 

subratllat el fet que dins la situació actual de la disciplina 

urbanística, tant pel que fa a la intervenció en la ciutat com 

als estudis sobre la ciutat, trobem dues postures divergents 

davant el fet urbà que acullen la major part de les activitats 

de la disciplina. Des d'una d'aquestes se situa la planificació 

de la ciutat i el territori com a part d'una planificació global, 

vinculada a la planificació econòmica, i s'admet, per tant, la 

hipòtesi que tal planificació global és possible. Des de l'altra 

postura (en la qual situem el nostre treball), és revisat el 

camp d'estudi des de la mateixa disciplina, de manera que 

s'afirma l'autonomia i l'especificitat de la ciutat com a 

construcció. S'assigna, així, a la urbanística, com a objecte 

disciplinar específic, l'estudi de la forma de les ciutats i la 

contribució a les seues transformacions presents. (13) 

 Com conclou Alonso de Armiño, afirmar que una 

condició determinant de la ciutat és la seua naturalesa de fet 

construït suposa col·locar en el lloc central de la disciplina 

l'estudi de la seua forma, en tant que qualitat objectiva de 

l'existència física i de la realitat històrica de la ciutat. La 

forma esdevé, així, la síntesi de la ciutat, el punt on es troben 

el fet material i el fet cultural. Les lleis que regeixen la 

transformació de la ciutat poden ser exteriors a aquesta i 

dependre dels homes, però només poden ser llegides en la 

realitat material de la ciutat. La forma urbana s'entèn, així, 

com un mosaic complex d'àmbits privats i públics, d'espais 

lliures i d'espais construïts: un conjunt d'edificis, carrers i 

places on es manifesten els criteris, els valors i els interessos 

que els han generat i on es pot interpretar la realitat històrica 

de la ciutat. (14) 

 

NOTES 

(01) Citat en Luís ALONSO DE ARMIÑO, "Memoria justificativa...", 

inèdit, 1984, p. 1. 

(02) Luis ALONSO DE ARMIÑO, "Memoria justificativa...", inèdit, 

1984, p. 2. 

(03) Ibídem, p. 4. 

(04) Francisco MONCLÚS, "Teorías arquitectónicas y discurso 

urbanístico", Ciudad y Territorio, 00-01-1989, p. 36. 

(05) Luís ALONSO DE ARMIÑO, "Memoria justificativa...", inèdit, 

1984, p. 5. 

(06) Ibídem, p. 5. 

(07) Giorgio PICCINATO, La costruzione dell'urbanistica, 1977, p. 

16-18. Luís ALONSO DE ARMIÑO, "Memoria justificativa...", inèdit, 

1984, p. 6. 

(08) Ibídem, p. 8. 

(09) Ibídem, p. 8-9. 
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(10) Ibídem, p. 20-21. 

(11) Ibídem, p. 10. 

(12) Francisco MONCLÚS, "Teorías arquitectónicas y discurso 

urbanístico", Ciudad y Territorio, 00-01-1989 p. 25. 

(13) Luís ALONSO DE ARMIÑO, "Memoria justificativa...", inèdit, 

1984, p. 11-13. Cfr. Abel ENGUITA et al., "El urbanismo español en 

la última década", Urbanismo, 00-05-1987, p. 8-24. 

(14) Luís ALONSO DE ARMIÑO, "Memoria justificativa..." , 1984, p. 

11-14. 

 

03. CAMPS I HIPÒTESIS DE TREBALL 

 

La ciutat d'Elx es troba situada al sud del País Valencià, 

enmig de la comarca del Baix Vinalopó, a uns setze 

quilòmetres de la mar Mediterrània, a la plana que el riu 

Vinalopó forma abans de desembocar a la mar a través de 

l'antiga albufera d'Elx, la qual, avui en dia, es troba ocupada 

per les salines de Santa Pola. Elx és la tercera ciutat del País 

Valencià en nombre d'habitants, prop de 200.000, amb un 

gran creixement poblacional al llarg del segle XX. Així, 

mentre que l'01-01-1990 érem censats al municipi d'Elx 

184.912 habitants de dret i l'01-01-1989 n'érem 182.683, 

(01) el 1980 n'érem 164.779 i el 1975, 148.475. (02) 

Gozálvez dóna 122.663 habitants per al 1970, 73.320 per al 

1960 i 55.877 per al 1950, mentre que el 1920 a penes n'hi 

havia 33.167, el 1900, 27.308, el 1802, 19.560 i el 1739, 

13.050 habitants. (03) 

 Pel que fa a l'estructura productiva, l'economia de 

la ciutat d'Elx dels darrers segles, com la de moltes contrades 

veïnes del Vinalopó i de la muntanya, s'ha basat en 

l'agricultura i en activitats industrials i artesanals 

tradicionals. Ybarra ha subratllat la importància d'aquestes 

activitats artesanals al sud del País Valencià com a 

precondicions fonamentals per a la important 

industrialització que s'ha donat durant el nou-cents a ciutats 

com ara Elx, Elda, Villena, Xixona, Ibi, etc. Segons Ybarra, 

les bones perspectives que per la seua situació estratègica es 

plantejaven per al comerç al sud del País Valencià, no foren 

aprofitades ni per l'agricultura ni pels serveis; en canvi, però, 

sí que les va aprofitar aquella inicipient artesania, la qual 

sabé traure profit tant de la infraestructura comercial i de 

comunicacions, com de les conjuntures favorables dels 

capitals agrari i comercial. (04) Així, amb la revolució 

industrial a Europa i amb la formació de moderns capitals 

originats en les desamortitzacions dels béns eclesiàstics i 

comunals, es produí a Elx a finals del vuit-cents la creació 

d'una important indústria moderna basada, sobretot, en la 

fabricació d'espardenyes primer i de calçat després, com 

també de múltiples productes auxiliars i complementaris. 

Segons Bernabé, la indústria del calçat al Vinalopó ha estat 

caracteritzada pel seu desenvolupament espontani, al marge 

de polítiques regionals, planificacions sectorials i inversions 

exteriors, per la petita dimensió dels establiments industrials 

i per una gran capacitat exportadora. El benefici net 

d'aquesta indústria ha estat molt elevat i ha originat una gran 

riquesa a les nostres ciutats, la qual cosa ha estimulat altres 

sectors econòmics. Bernabé calculava que durant els anys 

seixanta i setanta el benefici de la indústria del calçat podia 

aproximar-se al 40%. (05) 

 Respecte a l'estructura física de la nostra ciutat, el 

fet més remarcable, com és sabut, és que, a Elx, el poble vell 

es troba envoltat de plantacions de palmeres; també, però, 

com assenyala Gozálvez, la fisonomia o el paisatge urbà de 

la població s'ha caracteritzat durant el segle XX per una clara 

divisió entre la ciutat històrica, situada a l'esquerra del 

Vinalopó, i una altra gran ciutat, edificada el darrer mig 

segle, 

"de morfología típicamente industrial e inmigratoria, que se 

extiende a la derecha del Vinalopó como una gran mancha de 

aceite, sin dejar áreas libres intermedias, ni siquiera como espacios 

verdes, en una densa aglomeración de más de 76.000 habitantes en 

1970. La excepción a este gran crecimiento sin solución de 

continuidad es el barrio de San Antón y, sólo relativamente, el 

barrio de la Lonja, ambos en el extremo este de la ciudad." (06) 

 El procés de formació de la ciutat moderna s'inicià 

a Elx durant el set-cents, justament en el període en què, 

com assenyala Colquhoun, es traçà a Europa una línia 

divisòria política i social que canvià radicalment el curs de la 

cultura europea i també, encara que amb major lentitud, la 

concepció de la ciutat i el concepte d'àmbit públic. (07) 

També Monclús ha assenyalat que, encara que la major part 

dels treballs tendents a aclarir els processos inicials de la 

urbanística s'han ocupat del període en el qual aquesta 

activitat es constituí com a disciplina específica i 

institucionalitzada —ço és, les últimes dècades del vuit-

cents i les primeres del nou-cents—, darrerament es tendeix 

a distingir el moment en què apareixen un discurs i unes 

pràctiques 'modernes' dotades d'una certa coherència, del 

posterior procés d'institucionalització i establiment de 

l'aparell corporatiu corresponent. Així, s'ha anat imposant la 

hipòtesi que situa els 'veritables' inicis de la urbanística 

moderna ja a finals del set-cents, moment en el qual ja es pot 

parlar d'un nou saber urbà i d'una voluntat de reforma global 

de la ciutat existent que trencava amb les idees i els 

procediments tradicionals d'intervenció urbanística. En els 

estudis urbanístics recents s'han reinterpretat els inicis i la 

natura d'aquest nou saber urbà i s'ha centrat en l'anàlisi en les 

seues relacions amb la renovació de les teories 

arquitectòniques sobre la ciutat, origen d'un procés pel qual 

es passà de la remodelació de les parts urbanes mitjançant 

operacions aïllades a la reflexió global i a les propostes de 

reforma general de la ciutat existent. (08) 

 Sense que a Elx es donàs, òbviament, un procés de 

l’envergadura i la complexitat del de les grans capitals 

europees, a partir del 1740 s'inicià l'ocupació del primer 

barri de la ciutat que podem considerar 'modern' pel fet que 

la promoció i la morfologia eren radicalment diferent de les 

transformacions urbanes produïdes amb anterioritat. Amb el 

traçat d'aquell barri, el raval de Santa Teresa, s'obrí un cicle 

de creació de fragments de ciutat que no es va cloure fins a 

dos segles després, quan el 1962, amb el Pla General 

d'Ordenació Urbana, es prefigurà per primera vegada la 

forma, el traçat i el perímetre del conjunt de la ciutat. Entre 

ambdues dates es van reformar els barris vells i es van bastir 

nombrosos barris nous, molts d'aquests amb un plànol 

prèviament traçat o, si més no, amb una idea prèvia del 

conjunt de l'actuació. Així mateix, durant les últimes 

dècades del vuit-cents i les primeres del nou-cents, es va 

donar a Elx un cert debat urbanístic des de les pàgines de 

l'abundant premsa local i a les sessions de l'Ajuntament. De 
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forma més o menys explícita, en aquells debats exposaren 

les seues postures els intel·lectuals, els partits polítics i les 

organitzacions socials i culturals d'Elx. La suma i la relació 

de tots aquests episodis al llarg de més de dos segles han 

originat la ciutat d'Elx que coneixem i en la qual vivim, amb 

les seues peculiars característiques urbanes. Com diu 

Colquhoun, en la civilització occidental, les diverses arts han 

seguit un procés de canvi força ràpid i per a entendre-les 

sincrònicament, siga en l'actualitat o en el passat, cal 

estudiar-les durant un període prou llarg per a observar els 

canvis als quals s'han vist sotmeses. En aquest context, el 

període que va des del set-cents fins al nou-cents té una 

importància particular en el camp dels estudis diacrònics, ja 

que en aquest temps s'ha començat a veure el canvi històric 

com el terreny en el qual calia afermar els valors. (09)  

 En el nostre estudi hem seguit aquest punt de vista 

i hem situat el camp central de la nostra tesi en l'estudi de la 

transformació urbana de la ciutat d'Elx entre 1740 i 1962, 

justament el període en el qual es produí el 

desenvolupament urbà de la ciutat moderna i 

contemporània. (10) En cada època, hem procurat abastar 

tres diferents representacions de la forma de la ciutat que no 

sempre han estat concordants: la representació tècnica 

gràfica (dibuixos o plànols que definien una lectura de la 

ciutat o proposaven el traçat urbà i les seues variacions), la 

representació escrita (notícies de viatgers, memòries, textos i 

articles d'opinió) i la representació efectiva, ço és, la mateixa 

realitat material construïda d'Elx. Com a variables 

fonamentals per a la definició de la forma de la ciutat, hem 

considerat tant l'estructura i el traçat urbà com les 

arquitectures i el perfil o paisatge del conjunt. Hi hem tingut 

també en compte el fet que, com assenyala Terán, 

paral·lelament a la història de les ciutats tal com són, 

discorre la història de les ciutats tal i com van ser 

imaginades, com es va voler que foren i mai no arribaren a 

ser. Així, a la vora de les propostes de configuració física de 

la ciutat apareixen aspiracions i idees on aquesta 

configuració s'explica i pretén justificar-se, ja que remeten 

de forma directa al terreny de les concepcions ètiques, 

filosòfiques i polítiques del paper de la ciutat al si d'una 

determinada forma d'organització social, ja que, com hem 

dit, la urbanística es troba lluny de constituir una activitat 

deslligada de la resta de la vida social contemporània. (11) 

 La major part de les fonts documentals que hem 

utilitzat es troben a Elx, a l'Arxiu Històric Municipal, a la 

Biblioteca Municipal i a l'Arxiu Històric de la Parròquia de 

Santa Maria. Hem treballat les actes de les sessions de 

l'Ajuntament, expedients d'obres, llibres de propietats, 

plànols antics de la ciutat i d'alguns edificis, i una gran 

quantitat de documents diversos. Algunes altres fonts, com 

ara els escrits dels viatgers i dels historiadors locals i els 

articles de premsa, són èdites. Com és obvi, cal assenyalar 

que una font decissiva per al nostre treball ha estat la 

mateixa ciutat d'Elx, la seua realitat construïda. 

 La nostra hipòtesi de partida es podria resumir com 

segueix: al llarg de la història de la transformació urbanística 

moderna s'han donat a Elx gairebé tots els episodis 

importants de la urbanística moderna a l'Estat espanyol. 

Això s'ha produït pel fet que, malgrat que la nostra és una 

ciutat de mitjana grandària, ha estat prou potent 

econòmicament i poblacional i ha maldat durant segles per 

destacar del seu entorn; ço és, no sols ha tingut un elevat 

grau de desenvolupament de les forces productives sinó 

també una complexa i ben estructurada organització social. 

Per a demostrar la nostra hipòtesi hem estudiat 

exhaustivament els episodis de la transformació urbana 

d'Elx al llarg dels últims dos segles, l'època de la formació 

d'una pràctica urbanística a Elx i l'època de les grans 

transformacions reals de la ciutat. L'estudi de la 

transformació urbana real de la ciutat i de les diverses 

propostes no reeixides ha anat acompanyat de l'estudi dels 

mecanismes tècnics i polítics que des del municipi 

s'utilitzaven per a aconseguir el canvi de la ciutat. Com 

podrem comprovar al llarg del treball, l'Ajuntament ha estat 

l'agent fonamental en el desenvolupament del procés de 

transformació urbana moderna a Elx, no sols com a àrbitre 

dels agents privats que actuaven en la ciutat, sinó, sobretot, 

com a motor i agent directe del procés. Des dels debats al 

municipi, els acords i els documents tècnics corresponents, 

hem procurat contextualitzar allò que s'ha fet a Elx amb la 

urbanística espanyola contemporània, i localitzar aquells 

episodis que es troben presents a Elx de tot el repertori 

formal amb què s'ha configurat la ciutat: barris neoclàssics, 

petits eixamples de finals del vuit-cents, gran eixample de 

principi del nou-cents, ciutat jardí, eixamples dels anys de 

postguerra i, finalment, Pla General. Aquest ample repertori 

formal del traçat urbà s'ha concretat en múltiples fragments 

del plànol de la ciutat construïda, que, inamovibles en gran 

part al pas del temps, han estat suport d'edificacions que 

responien a tipologies, sistemes constructius, activitats i 

destinataris socials diversos, canviants amb el temps. El 

traçat urbà ha descansat en ocasions en l'arquitectura, la 

qual, moltes vegades, ha anat per davant d'aquell. Tant l'un 

com l'altra, però, no han tingut mai a Elx una vocació 

disciplinar, sinó que han estat pràctiques eminentment 

funcionals i utilitàries amb les quals se cercava una resposta 

immediata a unes necessitats elementals de la població. Com 

veurem, això ha implicat una trivialització dels models i ha 

fet minvar l'interès cultural, tant de les propostes d'actuació 

com dels resultats obtinguts. 

 Des d'un camp secundari de la nostra tesi hem 

intentat esbrinar, en cada moment d'aquest procés de 

construcció i formalització de la ciutat, quina ha estat la 

relació entre la ideologia senyorial, aristòcrata o burgesa a 

Elx, i com s'han concretat en la urbanística el plànol, 

dibuixat o construït, i les arquitectures urbanes. Es tractava 

d'iniciar l'estudi de la reflexió que els episodis de la 

transformació urbana suscitaven en els mateixos 

protagonistes, i cercar la consistència de les ideologies en 

què es fonamentava el canvi en cada moment històric o 

aquelles que s'hi oposaven. A més de les referències 

generals a la urbanística a l'Estat espanyol, hem proposat 

també com a hipòtesi l'existència d'un episodi molt particular 

en la transformació urbana d'Elx durant el període estudiat; 

es tracta del fet que la presència del conegut camp plantat de 

palmeres a les mateixes portes de la ciutat ha influït 

sobremanera en aquesta transformació i ha originat debats 

urbans i moviments cívics molt particulars que han estat 

decisius per a la definició dels mecanismes tècnics i socials 

amb els quals es duia a terme el procés de transformació 



 20 

urbana. 

 ¿Com s'ha donat i com s'ha percebut aquest procés 

de transformació urbana moderna en aquesta ciutat dividida 

per un riu i envoltada de palmeres? Segons Manuel de 

Solà-Morales hi ha ciutats que prenen la forma dels seus 

monuments, com ara Roma o Atenes, mentre que n'hi ha 

d'altres on la forma es copsa des del paisatge, com ara 

Florència, Nàpols, Ginebra o Estocolm. (12) També 

Parcerisa, en referir-se a Trieste, adverteix que per a 

entendre la ciutat cal distingir les condicions naturals o 

geogràfiques del lloc i les transformacions artificials o 

construccions de la raó. Així, en un dibuix de Trieste fet per 

Schinkel el 1803, l'autor semblava més interessat pel lloc, 

l'escenari, els camins, les persones, les cases de camp, els 

vaixells, les muntanyes, per la llum de la ciutat que no pels 

monuments, les façanes, els carrers o el port. I encara avui 

en dia, amb un paisatge més castigat, roman encara a Trieste 

la impressió d'aquella imatge de la ciutat retallada per la 

forma i la proximitat del relleu. (13) Com aquestes segones 

ciutats, Elx, encerclada pel seu caractertístic i mític conjunt 

de camps de palmeres, ha pres, al llarg de l'edat 

contemporània, la forma de l'enfrontament amb la seua 

geografia i amb la percepció i la comprensió de la ciutat des 

d'aquest paisatge que l'envoltava i del qual formava part. El 

procés de transformació de la nostra ciutat s'ha basat en 

l'enfrontament amb el seu medi, en la definició mútua de tots 

dos, i ha tendit a l'encontre i l'establiment d'una línia de 

compromís entre la ciutat i el camp immediat que la 

delimitava. Elx arribava, així, a aquella definició dels límits 

entre la ciutat i el camp o el bosc que demanava Unwin el 

1909 com un dels elements necessaris perquè la ciutat 

contemporània fos una 'bella creació artística' que participàs, 

entre altres coses, de la configuració dels poblats medievals 

emmurallats: 

"sería posible fijar un límite, algún cinturón de parques o terreno 

agrícola, hasta el que podría extenderse ininterrumpidamente una 

ciudad, y sería cuanto menos deseable asegurar ese límite [...] La 

línea de límite puede tomar formas muy variadas. Allí donde 

existen bosques y no se pueden conservar enteramente se debe 

salvaguardar un cinturón estrecho de terreno boscoso, suficiente 

para servir de pantalla [...] En ciudades o áreas grandes sería 

deseable asegurar amplios cinturones de parques, campos de juego 

o, incluso, terreno agrícola. En cualquier caso sería deseable 

asegurar un límite preciso entre la ciudad y el campo, evitando así 

aquella franja irregular de vertederos y terrenos edificables 

abandonados, que actualmente echa a perder el acceso a la mayoría 

de nuestras ciudades." (14) 

 A Elx, en poques ocasions, la representació de la 

forma urbana ha parat esment en la forma de la seua 

projecció ortogonal, oval o quadrada, irregular o 

quadriculada, amb carrers rectes o sense eixos clars, sinó 

que les variables rellevants considerades en aquesta 

representació han estat l'arquitectura i, sobretot, el paisatge: 

edificis públics, cases, volums, cobertes, línies de cornisa i 

encara altres elements de l'escena urbana com ara arbres o 

mobiliari urbà. Però, sobretot, les palmeres, amb el seu 

característic perfil, han estat l'element fonamental utilitzat al 

llarg dels segles per a definir la ciutat. L'empremta d'aquests 

horts en les referències gràfiques i literàries era més 

colpidora encara si tenim en compte que l'origen de la 

presència ordenada de les palmeres no ha estat un fet 

natural, sinó que es degut a la indústria i l'enginy de l'home, 

qui, a canvi d'una dedicació constant, n'obtingué fins a les 

darreries del segle XX importants rendiments econòmics. 

Com hem advertit repetidament, els horts no eren un bosc, 

una agrupació natural d'arbres, sinó un conreu productiu, ço 

és, un producte de la cultura humana. Les palmeres es 

plantaven ordenadament, formant fileres, en horts 

estructurats mitjançant una malla o retícula geomètrica de 

sèquies per les quals corria l'aigua de reg. Així, doncs, a Elx 

la forma de la ciutat s'ha identificat en algunes ocasions, 

poques, amb el seu característic perímetre en planta, amb 

l'envolvent, amb el plànol i amb el traçat, però, sobretot, s'ha 

identificat amb l'alçat, amb el perfil del cel i amb la 

transformació de tots aquests integrants de la forma urbana 

al llarg del temps. Durant els dos últims segles, la forma de 

la ciutat d'Elx s'ha confós amb el seu paisatge, un paisatge 

format bàsicament pel conjunt dels horts de palmeres que 

l'envoltaven. Elx era la visió d'Elx des de fora, un Elx moltes 

vegades ideal i agrari, una versió contemporània de les 

antigues vedutte de les ciutats europees, representada bé en 

gravats, bé en les postals vuitcentistes i de començament de 

segle. Es tractava de la pervivència d'un punt de vista 

anterior al vuit-cents, força més complex i complet que el 

que es donà arreu d'Europa amb la cartografia moderna 

basada en la projecció ortogonal en planta, eina tècnica 

imprescindible per a poder representar la ciutat, entendre-la 

simultàniament i, en conseqüència, poder intervenir-hi. (15) 

 Les representacions gràfiques ideals d'un Elx 

envoltat de palmeres han arribat fins als nostres dies i, 

encara que siguen més o menys exactes o fidels a la realitat 

urbana, aprofiten per a definir, entendre i reconèixer la 

nostra ciutat. I, més important encara, perquè la mateixa 

ciutat s'hi reconega. Pocs dels estudiosos i viatgers antics 

que en parlaren van descriure l'interior d'Elx, la ciutat vista 

per dins, la qual cosa, en canvi, es troba habitualment a les 

dues ciutats veïnes d'importància: Alacant, on són 

nombrosos els documents i les descripcions de la ciutat, 

sobretot de caire militar, en relació amb el seu caràcter de 

plaça forta, i Oriola, amb la descripció i valoració dels seus 

monuments i amb la crítica de la societat agrària i tradicional 

oriolana. A Elx, en canvi, la percepció de la forma de la 

ciutat que ens han deixat els escriptors antics ha estat sempre 

exterior, des de la llunyania, una visió des de fora. Així ho 

feren tant els escriptors àrabs i europeus medievals com el 

farmacèutic Salvador el 1716, el botànic Cavanilles devers 

el 1795 amb la bella descripció de la corona d'horts de 

palmes i oliverars que envoltava la població, Alexandre de 

Laborde amb l’interessant gravat publicat el 1806, Doré amb 

el gravat fantàstic del 1874 o Llorente el 1887, quan, segons 

la seua descripció, en eixir de la vila per qualsevol punt, ja 

s'era enmig del palmerar. Només devers el tomb de segle, 

tímidament, els escriptors forasters i, sobretot, els indígenes, 

començaren a preocupar-se per la valoració dels edificis 

monumentals, els carrers i els equipaments de la ciutat. 

Aquesta preocupació coincidí en el temps amb la 

Renaixença catalana i valenciana, amb la difusió de la 

premsa com a mass media, amb l'activitat política 

desplegada pels partits de la restauració i amb les primeres 

guies turístiques modernes destinades a una societat burgesa 
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i industrial. 

 Al llarg dels darrers tres segles, com a Florència o 

Estocolm, la línia del cel de la ciutat d'Elx, el seu perfil, s'ha 

barrejat amb el paisatge no urbà que l'encerclava. Elx estava 

marcada pel fet de ser una ciutat envoltada per unes 

plantacions de palmeres que la definien. Els horts han estat 

la part de la ciutat que més ha cridat l'atenció, el seu gran 

monument. Tant els viatgers com els mateixos elxans, en 

parlar d'Elx han parlat de la bellesa del seu paisatge, una 

visió que creava i oferia una vila envoltada de palmeres 

pertot arreu, una imatge que servia de referència per a tota la 

ciutat. Segons Aymonino, és precisament aquest 

entrellaçament dialèctic que presideix la transició de la 

referència a un monument en si mateix a la referència de la 

ciutat com a monument, allò que constitueix l'arrel del 

significat de les ciutats. (16) Però, tanmateix, la 

transformació contemporània de la forma de la ciutat d'Elx, 

ha consistit, precisament, en el capgirament d'aquella visió 

inicial paradigmàtica. Al darrere de la 'vista' romàntica amb 

la qual s'han omplert el vuit-cents i el nou-cents, hi havia 

una gran ciutat que es bellugava i prenia forma i ho feia 

moltes vegades mitjançant la destrucció de les palmeres que 

la identificaven, envaint-ne l'espai, a la vegada que es veia 

conformada per aquest. La forma que prenia la ciutat era la 

lenta desaparició d'aquest paisatge que l'encerclava, bé 

mitjançant la seua anihilació, bé mitjançant la construcció de 

nous barris al voltant dels horts. Ambdues mesures 

implicaven la integració dels horts en la ciutat i comportaven 

un canvi profund i traumàtic, pel fet de convertir un territori 

agrari, amb unes característiques tan singulars i específiques 

com per a definir i significar per si soles la ciutat, en part 

d'un territori urbà, homogeni i anodí, vinculat als models 

europeus de ciutat dels segles XIX i XX. En l'evolució d'Elx 

durant els darrers dos segles tots els elements que conformen 

les diverses parts de la ciutat han variat i s'han transformat 

profundament: el perímetre, la línia del cel, els edificis 

representatius, la tipologia, la forma i altura de les cases, i, 

fins i tot, de vegades, el traçat urbà. El plànol ha estat suport 

d'importants transformacions en la morfologia urbana i en 

les tipologies edificatòries que ens han allunyat 

definitivament tant d'aquella imatge de la ciutat setcentista i 

vuitcentista com del contingut inicial dels eixamples amb els 

quals, durant la primera meitat del nou-cents es començà a 

fer una nova ciutat. 

 Com assenyala Bortolotti, en l'estructura urbana de 

les diferents parts de la ciutat, l'element que decidia i donava 

forma al que venia després podia ser un carrer, un edifici 

important o la introducció d'un nou tipus edificatori. Una 

aproximació significativa a la comprensió de la realitat física 

dels assentaments urbans està determinada per la relació 

entre morfologia urbana i tipologia edificatòria indicada per 

Aymonino i la seua escola (17), segons els quals, en el 

procés de formació de la ciutat moderna s'han modificat 

radicalment les relacions entre ambdues. Així, la 

conceptualització de tipologia edificatòria, en la seua 

accepció moderna, ha tendit a definir-se d'una manera 

independent respecte a la morfologia urbana i aquesta 

independència ha permès que tipologies edificatòries 

concretes hagen adquirit característiques d'aplicació vàlida 

en tots els casos en els quals es donassen causes amb una 

estructura general semblant, ço és, sempre que es registràs 

un desenvolupament urbà metropolità sobre la base d'una 

economia capitalista. I aquesta validesa de tipologies 

concretes ha influït en la morfologia urbana, la qual, moltes 

vegades ha deixat de presentar-se com un element 

determinant per a aparèixer com un fenomen determinat per 

tipologies edificatories 'independents' de la mateixa 

morfologia. (18) 

 A Elx, ja en el set-cents, tres horts pròxims a la vila 

foren tallats per a fer-hi barris de cases. Durant la major part 

del nou-cents s'aturà aquest procés, però durant les últimes 

dècades del segle XIX i les primeres del XX, la tala de 

palmeres fou contínua i sistemàtica. Els nous sistemes de 

comunicacions —carreteres i ferrocarril—, van destruir 

bona part dels horts i van obrir expectatives de creixement 

urbà a costa d'aquests: grans extensions d'horts a llevant i a 

migdia de la ciutat històrica van ser tallats per a fer-hi noves 

cases i carrers. També van ser tallats molts horts per a fer-hi 

fàbriques, les quals buscaven establir-se en les proximitats 

de l'estació del ferrocarril i de les noves carreteres. (19) 

Tanmateix, fins al 1917 ningú no donà gens d'importància a 

la desaparició dels horts, elements amb una funcionalitat 

exclusivament agrícola fins aleshores, ni valorà la bellesa de 

les plantacions de palmeres com a espai o paisatge a 

preservar i mantenir, malgrat haver estat lloades al llarg dels 

segles anteriors. Calia que la burgesia avançàs en la 

construcció de la seua ciutat perquè el valor principal dels 

horts deixàs de ser un valor productiu i agrari i es plantejàs 

un ús diferent per a un territori plantat de palmeres, amb 

característiques úniques a Europa. D'altra banda, 

l'acceleració i la intensificació del procés de transformació 

d'Elx a partir del 1920, per al qual calia una gran extensió 

superficial, féu possible i necessari disposar els nous 

fragments de ciutat enllà el territori dels horts, envoltant-los 

per llevant i pel sud-est (barris d'Altabix i dels Horts i 

Molins), o situar aquests fragments al marge dels horts, a 

ponent del riu Vinalopó (barris del Pla de Sant Josep i de 

Carrús). En ambdós casos, però, es trencava i desapareixia la 

imatge antiga d'Elx, que, de ser una vila envoltada de 

palmeres, es convertia en una ciutat amb certes extensions 

de palmeres pròximes o situades dins de la mateixa ciutat. 

Fet i fet, avui en dia, encara ens trobem immersos en aquell 

procés iniciat als anys vint del segle XX. 

 En aquest procés de transformació, la característica 

silueta urbana d'Elx ha tingut tres etapes. Abans del set-

cents, hi havia palmeres retallades contra el cel i, a sota, les 

cases cúbiques de la vila i el raval; durant el set-cents, el 

vuit-cents i l'inici del nou-cents, a més de les palmeres, 

s'alçaven les torres i les cúpules de les esglèsies barroques i 

neoclàssiques per damunt de les cases cúbiques del poble 

vell i de les cases de planta baixa i teula plana dels 

eixamples. Finalment, després de la guerra d'Espanya, en el 

perfil de la ciutat actual a males penes es poden veure la 

torre i la cúpula de l'esglèsia de Santa Maria i algunes 

palmeres, per damunt o per enmig dels edificis de vuit o deu 

plantes dels anys seixanta i setanta, prismàtics, de blanques i 

extenses parets mitgeres, construïts segons la voluntat de 

cada propietari, edificis que predominen ja sobre tots els 

altres elements urbans. Una silueta, a fi de comptes, que, 

mercè a l'intens creixement econòmic i poblacional d'Elx, es 
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troba ja molt lluny de la imatge arabitzant del vuit-cents i, 

malgrat la presència de les palmeres, s'assembla al de moltes 

altres ciutats de mitjana grandària de l'Estat espanyol o del 

sud d'Europa. Curiosament, però, aquesta radical 

transformació de la silueta urbana, no ha comportat una 

disminució del significat inicial del paisatge del palmerar, 

d'igual manera que, com adverteix Aymonino, la construcció 

de noves cúpules a Roma no disminuí el significat de la 

cúpula de Sant Pere, inicialment aïllada, ni la radical 

modificació del perfil de Nova York no ha disminuït tampoc 

el seu significat inicial. (20) 

 Una part secundària del nostre estudi ha estat el 

seguiment de l'obra assagística i periodística del cronista 

d'Elx Pere Ibarra (1858-1934) al llarg dels quaranta anys 

més productius de la seua vida, entre el 1895 i el 1934. Els 

articles d'Ibarra donen una informació de primera mà de la 

vida a Elx durant l'inici del nou-cents i mostren, a més, els 

afanys i estudis del gran historiador local que ha tingut la 

ciutat. Amb Ibarra s'inicià una intensa preocupació per 

l'estudi i la defensa del patrimoni cultural d'Elx, en especial 

l'arqueològic i documental, però també l'urbanístic i 

arquitectònic. Dissortadament, la guerra d'Espanya, amb tot 

el seguit de destrucció que comportà, no va permetre que 

aquesta sensibilitat, interès i respecte cap al passat tingués 

una evolució normal i fructífera. També amb Ibarra la 

història d'Elx començà a ser la història de l'Ajuntament 

d'Elx, idea en la qual fou seguit, entre d'altres, per Ramos i 

per Gozálvez i de la qual hem participat nosaltres mateixos. 

Això és degut a la riquesa de les fonts documentals de 

l'Arxiu Històric Municipal, com també al fet que s'hagen 

conservat les actes municipals des del 1370. Fet i fet, aquests 

documents han estat la font més important per al nostre 

treball. Hem estat conscients dels problemes que això podia 

representar, ja que si, d'una banda, ens permetia tenir una 

visió contínua i global del procés sencer, d'una altra les 

dades obtingudes podien oferir una visió excessivament 

unidireccional. Tanmateix, era inevitable córrer el risc, ja 

que en el camp de la història urbana d'Elx, tant pel que fa als 

aspectes socials com als arquitectònics i urbanístics, 

l'activitat municipal ha estat fonamental, tant per les seues 

actuacions directes com pel paper de controlador de 

documents que li ha pertocat fer. Com és sabut, ja Ibarra el 

1895 utilitzà els llibres de sitiades i de capítols per a escriure 

Historia de Elche i tots els autors que han escrit després 

d'Ibarra sobre els diferents aspectes de la història d'Elx han 

seguit aquest camí. Però moltes dades oferides per aquests 

autors han estat tretes directament dels escrits d'Ibarra i han 

perdut una gran part de la informació original que ens 

podrien aportar. Per tal motiu, sempre que hem pogut hem 

consultat les fonts originals i, com l'equip de Torres i Capell 

quan estudià la urbanística municipal de Barcelona, hem 

pogut constatar que 

"en alguns punts la investigació històrica s'havia tancat en el cercle 

de les referències encadenades d'un text a l'altre o en les 

argumentaciones derivades d'informacions literàries indirectes i, a 

poc a poc, s'havia perdut el coneixement de moltes de les 

característiques més rellevants dels episodis de la història urbana." 

(21) 

 Per evitar aquests mals, hem cercat en les fonts els 

aspectes que es relacionaven amb el camp central de la 

nostra tesi, de manera que hem procurat desfer equívocs, 

revaloritzar episodis, trobar aspectes desconeguts i mirar les 

dades amb uns ulls nous, acordats als anys que ens ha tocat 

viure i al marc teòric i els objectius que ens hem marcat tant 

al començament com al llarg del procés de confecció del 

nostre treball. 

 

NOTES 

(01) Padró municipal d'habitants i acta de l'Ajuntament Ple del 

02-04-1990, Ajuntament d'Elx. 

(02) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 84. 

(03) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 196. 

(04) Josep-Antoni YBARRA, Les precondicions per al 

desenvolupament econòmic, 1978, p. 67. 

(05) José M. BERNABÉ, La industria del calzado, 1976, p. 11, 17-20 

i 67. 

(06) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 184. 

(07) Alan COLQUHOUN, Arquitectura moderna y cambio histórico, 

(1962-1976), 1978, p. 99. 

(08) Francisco MONCLÚS, "Teorías arquitectónicas y discurso 

urbanístico", Ciudad y Territorio, 00-01-1989, p. 26. 

(09) Alan COLQUHOUN, Arquitectura moderna y cambio histórico 

(1962-1976), 1978, p. 80. 

(10) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades (1975), 1981, 

p. 188. 

(11) Fernando de TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 17. 

(12) Manuel de SOLÀ-MORALES, "Barcelona, taller d'urbanisme", 

1985, p. 5. 

(13) Josep PARCERISA, "Forma general de ciudad", Ur, 00-01-1986, 

p. 8-17. 

(14) Raymond UNWIN, La práctica del urbanismo (1909), 1984, p. 

8, 118 i 123. 

(15) Manuel TORRES, et al. Inicis de la urbanística municipal de 

Barcelona, 1985, p. 14-17. 

(16) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades (1975), 1981, 

p. 26. 

(17) Lando BORTOLOTTI, Storia, città e territorio, 1987, p. 180. 

(18) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades (1975), 1981, 

p. 163. 

(19) Gaspar JAÉN, "El palmerar", 1983, p. 417-418. 

(20) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades (1975), 1981, 

p. 30. 

(21) Manuel TORRES et al. Inicis de la urbanística municipal de 

Barcelona, 1985, p. 10. 

 

04. OBJECTIUS 

 

Conseqüentment amb l'exposició de motius i amb el marc 

disciplinar que hem exposat, un objectiu últim ha guiat el 

nostre treball: la voluntat de fer un estudi crític i útil del qual 

es poguessen deduir suggeriments, si més no d'una manera 

subtil i indirecta, per a una evolució present i futura de la 

ciutat que fos conseqüent amb l’evolució històrica i amb una 

avaluació dels errors o encerts en la història dels episodis de 

la transformació urbana. Amb tot, hem intentat seguir el 

consell de Manuel Sanchis i, en la història que hem narrat, 

no erigir-nos en jutges i no dictaminar quins dels 

protagonistes van actuar bé i quins ho van fer malament, 

sinó comprendre les raons dels fets i de les actituds. En 
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definitiva, com bé advertia Don Manuel, 

"tot amador de la ciutat deu coneixer-ne la geografia urbana, i no 

sols ha d'instruir-se sobre les seues pedres, sinó també sobre els fets 

i els neguits de la gent que hi viu i que hi va viure", 

ja que 

"el coneixement de la Geografia i la Història del propi país i la 

pròpia ciutat vitalitza els pobles, per tal com en ensenyar-los qué 

són i qué han estat, els ajuda a veure qué poden ser, els infon la 

consciéncia de la pròpia personalitat i els dóna sentiment de 

seguretat en acarar-se amb les perspectives de l'esdevenidor. De fet, 

només la voluntat de futur col·lectiu fa que el passat tinga valor." 

(01) 

 Però també, com adverteix Pedro Ruiz, en l'anàlisi 

microhistòric hi ha presents els components de la història 

global. Això comporta que només el mètode comparatiu, 

que partesca d'estudis locals i comarcals, permetrà passar 

d'Elx al País Valencià, i del País Valencià a la Mediterrània 

occidental i a l'Europa perifèrica: 

"d'igual manera que el biòleg sap que entre els membres d'una 

mateixa espècie hi ha semblances estructurals i diferències formals, 

també hi ha estructures comuns i procesos compartibles i 

diferències que constitueixen l'especificitat única i irrepetible del 

individu però que no neguen el tronc comú, de la mateixa manera 

l'historiador pot descobrir, partint de l'estudi microsocial, l'esquelet 

estructural comú a diverses societats d'un mateix àmbit cultural i 

d'un mateix estadi evolutiu. Açò ens permet d'anar més enllà de 

l'estudi estrictament local, valorar-lo des d'una perspectiva 

científica més ampla i general." (02) 

 Com també assenyalava H. J. Dyos, l'estudi de la 

història urbana no ha de ser tan sols l'estudi de comunitats 

individuals, més o menys delimitades en el temps i l'espai, 

allò que podríem dir l'aspecte urbà de la història local, sinó 

la investigació de processos i corrents històrics molt més 

amples, els quals transcendeixen el cicle vital i el ventall 

d'experiències de les comunitats particulars. (03) Però, el 

conjunt format per les transformacions de la ciutat només 

pren el seu sentit més pregon i exacte quan és considerat de 

forma global des del punt de vista de les transformacions del 

conjunt de la societat, de la qual la ciutat, com a forma 

material i cultural, forma part. Com assenyala Josep 

Fontana, en referir-se a la història com a anàlisi del passat i 

projecte social, cal reconstruir la imatge global de la societat, 

com proposà un dia el materialisme històric, per tal de 

centrar allò que és fonamental: els mecanismes que 

asseguren l'explotació d'uns homes per uns altres, els quals 

no només actuen a través de les reglamentacions del treball 

o del salari, ni es fonamenten només en elements coercitius 

físics, sinó que impregnen tota la nostra vida, les nostres 

formes d'entendre la societat, la família, l'home i la cultura. 

Només quan siguem capaços d'entendre la coherència del 

sistema sencer en el qual vivim immersos podrem 

repensar-lo, desmuntar-lo per peces i planejar-ne la 

substitució per un altre, basat en un nou joc de valors. 

 Segons Fontana, si allò que entenem per socialisme 

és essencialment l'eliminació de les formes d'explotació 

pròpies del capitalisme, i no només una fase superior de la 

industrialització, la línia que conduirà del present fins al 

socialisme no pot fonamentar-se en una visió del passat com 

a ascens des de l'estadi de l'home caçador-recol·lector a 

l'eclosió de la industrialització moderna, sinó que ha d'unir 

com a línia dominant una millor comprensió de les lluites i 

les aspiracions dels homes del passat en el seu esforç per 

liquidar les diverses formes d'explotació i establir una 

societat igualitària. No res ens garantitza, diu Fontana, que 

allò que triomfà fos sempre el millor, allò que conduïa en la 

direcció del futur desitjable. Una tasca urgent és avui en dia 

refer la història del capitalisme, no com una fase en el 

desenvolupament de les forces productives, sinó com una 

etapa en el de les formes d'explotació, de manera que ens 

ajude a entendre'l millor i a combatre'l més eficaçment, per 

tal de reemplaçar-lo per formes d'organització social més 

justes i més lliures que garantisquen una millor satisfacció 

de les necessitats col·lectives dels homes. (04) A fi de 

comptes, com concloïa Ruiz, l'estudi de les transformacions 

socials interessen només als qui creiem que la societat és 

millorable, que l'explotació de l'home per l'home és 

atenuable, si no eliminable, i que les condicions de vida de 

les societats humanes poden anar transformant-se perquè les 

persones siguem més i més lliures, vertaderament lliures, i 

més felices al llarg de la nostra existència. (05) 
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05. TRANSFORMACIÓ DEL PLÀNOL DE LA CIUTAT D'ELX 

 

Quan cap al segle VIII d. C. els habitants àrabs d'Elx 

abandonaren el turonet de l'Alcúdia, lloc on havien estat les 

ciutats ibera, romana i visigoda, s'establiren en l'actual 

emplaçament de la ciutat, al peu de les serres que tanquen 

pel nord la comarca, vora un camí de direcció nord-sud, el 

traçat del qual es corresponia amb un limes de la centuriació 

romana d'Illici, el cardo maximus. Sobre aquest territori 

s'establí i transformà la ciutat d'Elx, la qual, com observa 

Gozálvez, ha comptat amb un plànol traçat ortogonalment 

tant als barris i eixamples posteriors al set-cents com al 

poble vell, tots ells construïts damunt l'antic quadriculat de la 

centuriació romana. (01) La ciutat d'Elx de l'edat mitjana i 

l'edat moderna es trobava del·limitada per dues importants 

barreres que han estat condicionants definitius de la 

moderna evolució urbana: d'una banda, a ponent, hi havia el 

riu Vinalopó, que formava part de l'antic sistema de defensa 

de la vila; d'altra banda, pel nord, el sud i l'est, Elx es trobava 

envoltada dels cèlebres horts de palmeres plantats i conreats 

pels elxans. En la ciutat contemporània la rambla del 

Vinalopó i els horts de palmeres han fet que s'hagen 

fossilitzat els límits de la ciutat medieval en una gran part del 

seu perímetre. (02) 

 La major part de l'Elx anterior al segle XIX es troba 

en la riba esquerra de la rambla. Aquesta, de caràcter 

torrencial, és un ample barranc summament profund que 

porta només un prim fil d'aigua la major part de l'any i que, 
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de tant en tant, duu fortes avingudes. La poca aigua que hi 

ve té un alt índex de salinitat, però, malgrat això, s'aprofita 

des de fa dos mil·lennis per a regar el camp i els horts de 

palmeres a través de diversos assuts i de les sèquies Major i 

de Marxena, les quals van una per cada marge del riu. Com 

que la rambla feia de defensa natural de la vila, la muralla de 

ponent hi mirava, alçant-se des del mateix fons. També hi 

donaven els murs de l'alcàsser de la Senyoria, la fortalesa de 

la ciutat. Si el riu del·limitava Elx per ponent —i en 

condicionava la creixença per aquest costat—, pel nord, per 

llevant i per migdia, la ciutat es trobava encerclada per un 

terreny agrícola ric on eren abundants les plantacions de 

palmeres datileres. Aquests horts de palmeres antics 

formaven un continuum compacte d'uns dos quilòmetres i 

mig en sentit nord-sud i d'un quilòmetre de llevant a ponent, 

i baixaven escalonadament, mitjançant murs de contenció, 

gairebé fins al fons del riu. (03) A mesura que s'estenia la 

població, alguns d'aquests horts quedaven inclosos dins la 

trama urbana i les illes de cases, bé en forma de jardins, bé 

d'horts interiors, bé de palmeres aïllades. Els terrenys 

d'aquesta riba esquerra de la rambla immediats a la ciutat 

foren dedicats tradicionalment a cultius agrícoles de regadiu, 

de manera que l'espai d'enmig dels bancals, on no hi havia 

palmeres, era utilitzat per a plantar-hi magraners i conrear-hi 

herba alfals, com encara es fa en alguns horts d'Elx —ben 

pocs ja— i de l'Àfrica. Els elxans aprofitaven, així, els seus 

drets històrics sobre el minvat cabal de l'aigua del Vinalopó. 

La riba dreta del riu, sense oblidar la importància de la 

sèquia de Marxena que regava l'horta dels Moros, més al sud 

de la ciutat, era destinada fonamentalment a cultius de secà. 

 Pel que fa a la població, ja des del segle XIII, amb 

la conquesta cristiana i l'expulsió dels musulmans de la vila, 

Elx tingué una peculiar configuració urbana: al nord es 

trobava la vila, que era l'antiga població islàmica ocupada 

pels cristians després de la conquesta, mentre que al sud hi 

havia la moreria o raval de Sant Joan, una població de nova 

planta també fundada pels musulmans després que foren 

expulsats de la vila. Entre ambdues poblacions, separant-les, 

hi havia un extens espai sense construir que va ser a poc a 

poc ocupat entre els segles XIV i XIX, fins a constituir el barri 

del Salvador. Aquesta dualitat vila-moreria no era sols un fet 

urbà, sinó també administratiu, social, econòmic i, sobretot, 

com hem dit, racial. Així mateix, l'existència d'un territori 

agrícola de grans dimensions entre ambdós nuclis, travessat 

per vies de comunicació, féu que, en un primer moment, 

amb l'augment de l'extensió superficial de la ciutat, el buit 

entre les dues parts que formaven Elx fos ocupat amb 

diversos ravals. Aquest procés de transformació urbana 

arribà fins al segle XX, a començament del qual la ciutat 

burgesa ocupà amb edificis els espais lliures o els horts de 

palmeres que encara restaven a la perifèria de la ciutat o a 

l'interior de les illes de cases en els barris de migdia i llevant 

de la vila. A més d'aquest tipus d'ocupació de l'espai 

agrícola, d'arrel medieval, al llarg del set-cents hi va haver a 

Elx quatre implantacions territorials de nova planta: la 

primera en termes cronològics tenia una gran extensió 

superficial i es trobava situada en el marge dret del riu; les 

altres tres, de dimensions més reduïdes, es trobaven en el 

marge esquer, immediates a la vila i al barri del Salvador, ço 

és, a la ciutat construïda des de l'edat mitjana. 

 El primer barri fou el raval de Santa Teresa, també 

conegut popularment com 'el Pla', pel nom de la partida 

rural, el Pla de Sant Josep, on se situava una part dels 

edificis. L'establiment del raval de Santa Teresa es veié 

afavorit per l'existència del convent de Franciscans i del 

camí d'Oriola (el qual travessava el Pla per un costat), per la 

construcció del pont Vell o de Santa Teresa (a través del 

qual s'unia amb la ciutat existent) i per la construcció de la 

caserna de cavalleria, situada a ponent del barri, allunyada 

de la ciutat antiga. Amb cases petites, només de planta baixa 

o de planta baixa i pis, i amb carrers traçats a esquadra, el 

raval de Santa Teresa fou una intervenció urbanística 

important a Elx tant per l’extensió superficial com pel 

significat cultural, ja que es tractava del primer eixample de 

la ciutat que es podia considerar pròpiament 'modern'. Els 

altres tres fragments setcentistes de la ciutat que hem citat 

adès foren els anomenats barris de Saràvia, de Conrado i del 

Clero. Mentre que el barri de Santa Teresa fou una promoció 

del mateix senyor d'Elx, les altres tres peces foren 

promocions dutes a terme per nobles i clergues de la ciutat. 

Tanmateix, aquestes actuacions més tardanes es 

diferenciaven de la primera en més d'un aspecte: enfront de 

la depuració formal del traçat del raval de Santa Teresa, del 

fet que era una implantació exnovo, gairebé aïllada de la vila 

i el raval de Sant Joan i amb unes possibilitats il·limitades 

d'expansió, els barris de Saràvia, de Conrado i del Clero es 

trobaven units a la ciutat preexistent i a penes constaven de 

dos o tres carrers mal endreçats i d'unes quantes illes de 

cases irregulars; a més, per a construir-los, es van haver de 

tallar els horts de palmeres que hi havia plantats en aquell 

mateix terreny. Amb tot en el conjunt dels nous barris 

setcentistes d'Elx és palesa una primitiva voluntat dels 

promotors d'ordenar la ciutat, de prevenir la seua 

transformació i de fer-ho, com indicava algun d'ells, "para 

más ensanche y hermosura de esta república." 

 A més del traçat de nous fragments de ciutat, un 

episodi cabdal de la història urbana a Elx a finals del set-

cents fou l'abastiment d'aigua potable. Aquesta obra fou una 

conseqüència directa de la presència a Elx del bisbe il·lustrat 

Josep Tormo i van intervenir en el projecte i la direcció de 

l’obra alguns dels arquitectes acadèmics que treballaven en 

la zona. 

 Després de mig segle amb poca, o cap, activitat 

urbanística com a conseqüència de la guerra del Francès i 

l'epidèmia de febre groga del 1811 (en la qual morí una 

tercera part dels habitants d'Elx), el 1849 es dibuixà un 

plànol geomètric d'Elx que complia la Reial Ordre del 

25-07-1846 que obligava els pobles a fer tal document. 

L'autor en fou el mestre d'obres Josep Gonzàlez, qui hi féu 

una representació de la ciutat existent i projectà la reforma 

de les alineacions dels carrers. Malgrat l'exactitud de la 

representació, l'abundància de detalls i la gran qualitat 

tècnica, el plànol de Gonzàlez no tingué una incidència 

directa en la transformació urbana d'Elx durant la segona 

meitat del vuit-cents. A canvi, sense cap document 

urbanístic que ho ordenàs, durant aquest mig segle es van 

introduir a Elx els principals trets de la modernització 

comuns a les ciutats burgeses europees. D'una banda tenim 

la creació d'infraestructures: instal·lació d'enllumenament 

públic, construcció de voravies, empedrat i pavimentat dels 
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carrers, millores en l'abastiment d'aigua potable, col·locació 

de rètols als espais públics, numeració de les cases, primers 

intents de fer el clavegueram, etc. D'una altra banda, tenim la 

construcció dels nous grans equipaments propis de la 

burgesia: cementeri, passeigs i places, hospital, escoles, 

mercat, etc. Com a la majoria de les ciutats de l'Estat 

espanyol, a Elx molts d'aquests equipaments es van establir 

als edificis conventuals afectats per la desamortització de 

Mendizábal que el municipi reclamà per a tal finalitat, i que 

aconseguí que li fossen cedits en propietat pel Govern. Gran 

importància per a la futura transformació de la ciutat d'Elx 

va tenir durant el vuit-cents el traçat del nou sistema viari, 

ferrocarril i carreteres, que es va superposar a la trama 

territorial preexistent de camins vells, cosa que va 

transformar profundament les estructures urbana i territorial. 

Les noves carreteres i el ferrocarril deixaren una forta 

empremta en la ciutat, ja que no sols esdevingueren 

infraestructures imprescindible per al funcionament de la 

societat, sinó que marcaren les línies de l'evolució i la 

transformació urbana durant els cent anys següents. 

 També a finals del vuit-cents i principi del nou-

cents, després de més d'un segle sense construir cap nou 

fragment de ciutat, es van tornar a planejar i construir petits 

barris a llevant i migdia del poble vell, seguint el mateix 

sistema d'ocupació territorial, promoció, estructura urbana i 

divisió parcel·lària que s'havia seguit per als barris 

setcentistes de Saràvia, Conrado i el Clero, sense que 

formassen part encara de cap projecte unitari de conjunt per 

a l'eixample o la reforma urbana de la població. El procés 

consistia en el fet que el propietari d'un hort demanava 

permís per a tallar les palmeres i establir el terreny per a la 

construcció de cases. En un principi això es feia sense 

presentar cap document gràfic, però, després, ja 

s'acompanyà amb un plànol de parcel·lació previ. El mateix 

propietari obria els carrers, distribuïa els terrenys i venia els 

solars resultants. D'aquesta manera, entre el 1890 i el 1923 

es van fer els anomenats barris del Carme, de Sant Miquel, 

de les Pataes, de Chinchilla, de l'hort de Gil, de la Barrera i 

de la Tripa. Totes aquestes noves peces de la ciutat es 

trobaven situades al marge esquer del riu, al voltant del 

poble vell, i s'unien a les noves carreteres traçades unes 

dècades abans. Moltes vegades el resultat d'aquestes 

intervencions era a males penes l'establiment de quatre o sis 

illes de cases. 

 L'expansió moderna d'Elx feta durant dos segles a 

costa de tallar horts de palmeres es capgirà els anys deu i 

vint del segle XX. A recer de l'interessant ambient cultural 

que es donà a l'Estat espanyol i a Elx en aquells anys sorgí i 

es desenvolupà una intensa campanya de defensa dels horts. 

Aquest moviment cívic fou encapçalat per Pere Ibarra i 

secundat per institucions oficials i per prohoms, 

intel·lectuals i artistes d'Elx i de Madrid, entre ells 

l'arquitecte Teodoro de Anasagasti i el pintor López 

Mezquita. El resultat va ser que l'opinió pública espanyola 

prengué consciència de l'alt valor cultural i turístic del 

palmerar d'Elx, el qual des d'aleshores fou considerat com 

un patrimoni d'interès natural i paisatgístic únic a Europa i 

fou objecte d'un decret de protecció del Govern el 1933 i 

d'una declaració com a jardí artístic nacional el 1943. Els 

escrits en els diaris, les cartes i articles d'opinió, els 

informes, els reportatges i les gestions personals davant 

membres de la Casa Reial, les Corts i el Govern, juntament 

amb diverses crisis econòmiques i, sobretot, amb la 

necessitat de disposar d'una gran superfície de terrenys 

lliures per a fer ciutat de forma intensiva i a un preu barat, 

provocaren que l'eixamplament d'Elx s'incrementàs per la 

riba dreta del riu, seguint un plànol unitari promogut ara ja 

des de l'Ajuntament i desenvolupat a trossos pels diversos 

propietaris de les terres afectades. 

 Quedà així establert l'esquema del 

desenvolupament urbà d'Elx fins als anys cinquanta: a 

l'esquerra del riu quedaven la ciutat històrica i els horts, 

mentre que a la dreta es trobaven els nous eixamples del 

segle XX amb una gran extensió superficial. La primera part 

d'aquest gran eixample de ponent fou planejada el 1913 pel 

mestre d'obres Pere Navarro i el 1924 fou ampliat, 

perfeccionat i establert d'una manera definitiva per 

l'enginyer Sebastià Canales. I encara el 1932 l'aparellador 

Francesc Martínez i Quesada féu un plànol per a estendre'l 

pel partit rural de Carrús, al nord del ferrocarril. Però la 

connexió entre l'eixample d'Elx, situat al marge dret del riu 

Vinalopó, i el poble vell a l'altre costat, era summament 

dèbil, ja que només hi havia dos ponts per a unir ambdues 

vores: el pont Nou o de Canalejas i el setcentista pont Vell o 

de la Mare de Déu. Aquesta situació d'una ciutat dividida pel 

riu féu difícil i dubitativa la posada en marxa de l'eixample i 

implicà que la zona es caracteritzàs en un principi com a 

zona perifèrica destinada a edificar cases de planta baixa per 

als obrers. Mentrestant, la burgesia continuava al poble vell, 

ço és, a la vila i al barri del Salvador però, sobretot, a la zona 

intermèdia, al voltant de la Corredora i la Glorieta, territori 

on la nova classe social que detenia el poder polític s'establí 

durant les últimes dècades del vuit-cents i les primeres del 

nou-cents. Tanmateix, amb el temps, el barri del pont Nou o 

eixample de ponent fou el nucli originari dels grans barris 

del Pla de Sant Josep i de Carrús, els quals han constituït la 

gran ciutat de finals del segle XX. La gran capacitat 

constructiva d'aquesta zona, augmentada amb les 

successives previsions perquè es produís una intensa 

renovació urbana, ha fet que encara als anys noranta, no 

s'haja arribat a colmatar per complet. També la qualificació 

social de bona part d'aquest eixample de ponent, aquella 

amb millor accessibilitat des de la ciutat històrica, ha canviat 

en establir-s'hi els centres comercials i d'esbargiment més 

importants d'Elx. El canvi de qualificació també s'ha donat 

pel fet que la part més privilegiada d'aquest barri, la més 

pròxima al riu i al centre urbà, ha estat reivindicada i 

ocupada per la burgesia durant els darrers vint anys. 

Certament, les condicions topogràfiques originàries del lloc 

eren molt favorables, com també les econòmiques. Es 

tractava d'un sòl de terra agrícola barat, un terreny per on 

corria l'aire i on, per tant, s'acomplien els condicionants 

d'higiene i medi ambient salubre tan benvolguts pels 

higienistes de principi de segle. El territori era relativament 

pla, obert i il·limitat, de tal manera que permetia fer el dibuix 

dels carrers i les illes de cases de l'eixample de manera que 

conformassen una quadrícula sense solució de continuïtat 

hereva més o menys directa, malgrat l'evident trivialització, 

dels models de la urbanística clàssica vuitcentista. Així, els 

diferents propietaris podien parcel·lar fàcilment les seues 
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finques, una darrere l'altra, amb la garantia de seguir un 

traçat urbanístic suficientment unitari i homogeni. 

 Un altre episodi urbanístic dels anys vint important 

pel seu significat cultural fou l'estada a Elx dels alumnes 

d'urbanística de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, 

assignatura de la qual era professor l'arquitecte César Cort 

Botí, autor de l'únic tractat escrit en espanyol sobre la 

urbanística clàssica, amb un pròleg del mateix Joseph 

Stübben. Els alumnes de Cort vingueren durant l'hivern del 

1921 i van fer diversos treballs sobre la població, com ara un 

plànol de la ciutat, propostes d'eixamples, projectes de 

reformes urbanes, estudis de carrers, de trànsit i de 

perspectives, projectes d'edificis i fonts, etc. Els treballs 

s'exposaren al Cercle de Belles Arts de Madrid i, anys 

després, l'Ajuntament aconseguí portar-los a Elx. Amb 

motiu de l'exposició dels dibuixos dels alumnes de Cort a 

l'alcaldia se suscità a Elx una viva polémica, reflectida en els 

diaris de l'època, entre dues opcions que podríem anomenar 

progressista i culturalista. S'hi discutí tant la qualitat formal 

del nou eixample d'Elx com la conveniència o no de 

mantenir la trama urbana de la ciutat antiga. 

 També el 1922, relacionat amb la presentació 

pública dels treballs dels alumnes de Cort i amb la sol·licitud 

de defensa de les palmeres, va aparèixer en la revista La 

Ciudad Lineal de Madrid un interessant article de González 

del Castillo on es proposava fer una ciutat lineal entre Elx i 

Santa Pola al voltant de la carretera que uneix en línia recta 

ambdues poblacions. Aquesta nova ciutat, segons l'autor, 

hauria d'atraure cap a si els habitants d'Elx i salvaria els 

horts, objectiu desitjable que se sumaria als grans avantatges 

funcionals que tota ciutat lineal presentava per a l'articulista. 

Paral·lelament a aquesta proposta no realitzada mai, a finals 

dels anys vint començà a construir-se a Elx una veritable 

ciutat jardí. Enllà dels horts de palmeres, cap a l'est, vora la 

carretera d'Alacant, una societat anomenada El Hogar 

Jardín comprà uns terrenys per a fer-hi xalets, els urbanitzà, 

els parcel·là i els vengué. Els periòdics d'Elx de principi de 

la dècada dels trenta anunciaven com a "acto de gran 

trascendencia para el porvenir de nuestra ciudad" aquesta 

idea de construir "una pequeña ciudad satélite compuesta de 

noventa y cinco chalets rodeados de jardín y un hermoso 

edificio social destinado a casino, cooperativa de consumo, 

oficinas, etc." Encara que a meitat dels anys trenta començà 

a edificar-se a aquesta ciutat jardí, fins als anys posteriors a 

la guerra d'Espanya no començaren a quallar els treballs i les 

propostes que intentaven recollir per a Elx les noves 

experiències i alternatives urbanístiques plantejades a 

Europa des de principi del segle XX. I, amb tot, hi ha 

importants models urbans, com ara aquest mateix de la ciutat 

jardí, que a penes han tingut incidència en la vida urbana de 

la ciutat. A canvi, entre els anys vint i els anys seixanta, es 

donà a Elx un interessant tipus d'habitatge unifamiliar que 

era l'adaptació de la casa del camp d'Elx als nous solars de la 

ciutat mitjançant el procediment de fer-la entre mitgeres, en 

lloc de fer-la exempta, disposant les finestres laterals de la 

casa a la banda de davant i a la banda de darrere. Aquesta 

casa era composta de dues estances que habitualment eren 

cambres de dormir i miraven a la part de davant, al carrer. Hi 

havia dues peces més, una de les quals solia ser la cuina i 

l'altra un tercer dormitori, que miraven a la part de darrere, al 

corral. L'eix de la casa era un ample espai central per on 

s'entrava el carro i la part de davant del qual feia també de 

rebedor, mentre que la part de darrere, unida a la cuina, feia 

de menjador i estar. A la part de dins quedava un gran pati, 

el corral, on hi havia un petit jardí amb llimoners, tarongers, 

parres o palmeres, com també dependències auxiliars, com 

ara el pastador, la quadra, galliners i conilleres. Amb 

aquestes edificacions s'ompliren durant els primers seixanta 

anys del nou-cents tots els eixamples de la ciutat. 

 Després de la guerra d'Espanya començà un intens 

canvi en la forma de la ciutat i en els seus mecanismes de 

transformació. En primer lloc s'aturaren en gran mesura les 

tales sistemàtiques d'horts de palmeres per a fer-hi barris de 

cases. La raó per la qual es produí aquest fet (i també per la 

qual s'arribaren a plantar molts horts de palmeres al camp 

d'Elx) cal buscar-la en les dolentes condicions econòmiques 

i alimentàries dels anys de la postguerra i en l'agrarisme 

imperant. Potser també hi influí la normativa legal vigent, 

tant el decret del govern republicà pel qual es prohibia tallar 

palmeres com el decret del govern de Franco pel qual es 

declararen els horts jardí artístic. Finalment, potser no era 

menyspreable una certa presa de consciència de part dels 

prohoms il·licitans d'abans i després de la guerra respecte al 

valor cultural i artístic dels horts d'Elx i la tasca que portaren 

a terme perquè no fossen arrasats pel creixement de la ciutat. 

Durant les primeres dècades de postguerra s'acabà també la 

pràctica de fer ciutat a trossos sense cap idea de conjunt. 

L'Ajuntament replegà la proposta existent des dels anys vint 

de fer un plànol oficial d'Elx i començà a posar les bases 

d'unes pràctiques urbanes amb les quals s'iniciava el procés 

que dugué a la redacció d'un plànol —ja pla d'ordenació— 

unitari per a tota la ciutat. Es tractava del Pla General 

d'Ordenació Urbana redactat d'acord amb la Llei del Sòl de 

Terra del 1956 i aprovat el 1962. Tant en els treballs previs 

com en el mateix Pla General es va fixar que la ciutat havia 

de créixer de forma radioconcèntrica: cap a llevant, enllà 

dels horts de palmeres, a més de cap a ponent, cap al sud i 

cap al nord. També s'hi va preveure encerclar tota la ciutat i 

els horts amb un vial de circumval·lació. 

 Tant els intents de fer un plànol de la ciutat després 

de la guerra com la redacció del mateix Pla General van 

correspondre als arquitectes municipals Antoni Serrano i 

Peral i Santiago Pérez i Aracil, la presència dels quals 

enriquí la pràctica arquitectònica i urbanística a la ciutat i 

permeté que ja en els esborranys dels anys quaranta i 

cinquanta es configuràs a Elx per primera vegada una 

proposta de definició dels límits de la ciutat, de reforma de 

la ciutat antiga, d'obertura de noves vies i d'establiment 

d'unes ordenances de l'edificació que, entre altres coses, 

prohibiren la construcció de les cases de planta baixa amb 

les quals s'havien construït els nous barris del segle XX. El 

pla de Serrano i Aracil era hereu de la disciplina clàssica i 

tenia influències de la ciutat racional: es trobava, doncs, 

lluny del gran eixample de Canales del 1924 o del de 

Quesada del 1932, on aquests només assenyalaven unes 

alineacions que podien estendre's fàcilment cap a ponent, 

cap al nord i cap al sud per les partides rurals de Carrús i del 

Pla de Sant Josep, de manera que s'alterassen i s'adaptassen 

fàcilment, si calia, al desig dels propietaris. En els croquis i 

dibuixos fets per Serrano i Aracil durant els anys cinquanta 
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hi havia ja presents alguns punts de la doctrina racionalista, 

ja que s'hi establia una zonificació i una regulació estricta 

dels usos dels predis i de les altures edificables. A més, s'hi 

plantejava un model radioconcèntric de ciutat on el poble 

vell i els horts de palmeres quedaven en el centre d'una gran 

ciutat que es projectava estenent-se pels quatre punts 

cardinals. 

 La realització més important de l'urbanisme de la 

primera postguerra fou l'inici de l'ocupació del barri de la 

Llotja, un barri de traçat hipodàmic i perímetre rectangular 

ordenat en carrers rectes i illes de reduïdes dimensions que 

es va construir al voltant de la llotja de fruites i verdures, 

vora El Hogar Jardín, recolzat en la carretera d'Alacant. La 

característica més pregona del barri de la Llotja és que es 

trobava a llevant de la ciutat antiga, però sense limitar-hi, ja 

que deixava entremig els horts de palmeres. La seua 

construcció, doncs, en terres on no hi havia palmeres 

plantades no afectà els horts d'una manera directa, sinó que 

els envoltà, de manera que els deixava com un espai residual 

dins mateix de la ciutat. Bastir aquest nucli d'edificació d'una 

gran extensió superficial implicà que s'acabàs 

momentàniament l'expansió dels barris de ponent, ja que 

aquí era possible una nova forma d'evolució d'Elx cap a 

llevant a una escala molt mes gran que la dels petits barris 

del tomb de segle. Així, d'aleshores en endavant, la pràctica 

urbana a Elx en lloc d'assolar els horts de palmeres els 

rodejà, i plantejà, a l'hora, la construcció d'edificis dins 

d'aquests, enmig dels bancals. S'hi van alçar blocs d'edificis, 

equipaments escolars, zones esportives, habitatges 

unifamiliars, etc. Aquest fou l'intent definitiu de convertir els 

horts en una part de la ciutat mitjançant les noves propostes 

de la garden-city i la nova tècnica de l'edificació oberta 

aportades pel Moviment Modern. Així es plantejà al Pla 

General d'Ordenació Urbana del 1962, que era el resultat 

instrumental més important de la urbanística noucentista a 

Elx. En el Pla General es fixà sobre el territori una nova idea 

de ciutat que, per primera vegada, s'exposava d'una forma 

explícita i completa, raó per la qual es convertí en una peça 

clau per al desenvolupament econòmic i financer. En aquest 

document es plasmaven, a més, d'una manera sistemàtica i 

ordenada variables que fins aleshores només s'havien donat 

d'una manera fragmentària, com ara els nous traçats dels 

carrers o les previsions de creixement de la ciutat. S'hi 

inclogueren també per primera vegada unes normes de 

l'edificació per a la ciutat i per als nuclis rurals, unes 

ordenances constructives genèriques i unes ordenances 

especifiques per als horts i per a la indústria. 

 El Pla General d'Elx, com tots els de la seua 

generació a l'Estat espanyol, preveia envoltar la ciutat amb 

una anella de circumval·lació que volia ser, a més d'una 

carretera, el límit de la ciutat que separava els sòls de terra 

urbà i de reserva i el sòl de terra rústic. Els grans tres 

conjunts de barris d'Elx al Pla de Sant Josep, a Carrús i a 

Altabix feia temps que s'havien pensat i que havien 

començat a ocupar-se, però el Pla General els va redefinir, 

ajustà les alineacions dels carrers, determinà els límits de les 

diferents peces urbanes i acabà els límits de tota la ciutat. 

Amb tot, la mesura més important del Pla des del punt de 

vista de la forma general de la ciutat, el seu alçat, fou la 

voluntat clara que els edificis guanyassen altura, la qual cosa 

ja era possible gràcies a la introducció a Elx de les noves 

tècniques constructives modernes. Així, s'establiren unes 

altures mínimes per a les edificacions que oscil·laven entre 

dues i quatre plantes i es regulà una substanciosa elevació de 

les altures màximes permeses. Aquest canvi en els 

condicionaments urbanístics dels edificis implicà un canvi 

tipològic dels habitatges, com també la redefinició i la 

transformació del conjunt de la població, la qual començà a 

tenir les característiques formals d'una gran ciutat. Així, 

d'una clara tipologia de casa, hereva de la casa del camp 

d'Elx i caracteritzada per l'ampla porta sempre oberta al 

davant, l'entrada de carro central i el gran corral al darrere, 

es va passar a les cases de pisos amb habitatges zonificats, 

sempre tancats, hereus bords de la vivenda racional, on 

predominaven els estrets corredors i les cambres ventilades i 

il·luminades per petits celoberts. 

 Al llarg dels anys seixanta es produí a Elx una 

intensa immigració i una allau de treball i de diners que 

precipità el procés de renovació urbana promogut pel Pla 

General. Es construïren nombrosos edificis de pisos; 

s'endreçaren, es reformaren i s'asfaltaren uns carrers que 

eren encara de terra; començà a estendre's l'automòbil per tot 

arreu i la forma de la ciutat i el paisatge urbà començaren a 

ser diferents. L'inici d'aquell profund canvi urbà es pot situar 

a començament dels anys seixanta, immediatament després 

de l'aprovació del Pla General, però només trenta anys 

després, a començament dels noranta, han començat a 

percebre's els simptomes de l'acabament d'aquest. En 

aquestes tres dècades, amb la forma urbana, tota la vida 

urbana ha passat a serne una altra mercè a la transformació 

de les estructures social i econòmica i de les relacions entre 

la gent del poble. La ciutat, la casa i els comportaments dels 

habitants d'Elx han canviat en la nostra època d'una forma 

més radical que no ho havien fet mai abans. Fins i tot la 

llengua de la major part dels elxans, després de set segles, a 

partir d'aquells anys seixanta començà a ser-ne una altra. 

 

 NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 148. 

(02) Ibídem, p. 145. 

(03) Gaspar JAÉN, "El palmerar", 1983, p. 414. 

 

0.01. AIGUA, PALMERES, SENYORS. BURGESOS, 

PROLETARIS 

 

00. AIGUA, OBRES HIDRÀULIQUES 

 

La vida dels habitants de la ciutat i del camp d'Elx ha estat 

condicionada al llarg de la seua història per la disponibilitat i 

la mancança d'aigua per a regar els camps i per a beure. El 

nostre medi es caracteritza per ser summament àrid, amb un 

volum de precipitacions escàs i irregular i amb dures 

sequeres. Els dies de pluja no passen de quaranta a l'any i 

l'aigua sol caure en xàfecs de curta durada i de gran 

intensitat. (01) L'escassedat d'aigua a Elx ha estat una 

constant, si més no, al llarg dels darrers set segles, però 

aquesta mancança ha anat unida als continus intents del 

Consell municipal i de diverses companyies privades per a 

aconseguir portar aigua des d'altres llocs, tant per beure com 

per regar. Han estat també notables els esforços dels elxans 
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per tal d'aprofitar al màxim els pocs recursos disponibles, 

mitjançant reglamentacions i obres hidràuliques adequades. 

Especialment greu fou, fins al set-cents, l'absència d'aigua 

potable per al consum dels habitants i tant l'economia com 

l'arquitectura de la ciutat d'Elx han estat marcades per 

aquesta escassesa i per la necessitat de replegar la màxima 

quantitat que es pogués de l'aigua de pluja que queia sobre 

les eres i sobre els terrats de les cases, i guardar-la en aljubs 

situats dins dels edificis, enmig dels corrals o en les rodalies 

de les cases. Sense que hi hagués deus, fonts, pous ni ullals 

prop de la ciutat ni arreu el camp, l'aigua de pluja era l'única 

aigua dolça que hi hagué disponible a Elx fins al 1789, quan 

s'acabaren les obres de conducció per a portar-hi l'aigua de 

les fonts de Barrenas, unes deus d'escàs cabal situades rere 

les serres que tanquen pel nord la comarca del Baix 

Vinalopó. 

 Pel que fa a l'aigua per a regar, hom se n'ha proveït 

al llarg dels segles del riu Vinalopó, el qual anomenem aquí 

'la rambla', el riu d'arena dels àrabs. El Vinalopó travessa la 

ciutat i tot el camp d'Elx, i tant els pobladors romans de la 

centuriació d'Illici com els àrabs aprofitaren per als conreus 

l'aigua que duia. Tanmateix, aquesta aigua és salobre, bona 

només per a certs conreus, com ara palmeres, magraners o 

herba alfals i, a partir del set-cents, amb el pensament 

il·lustrat, va ser considerada dolenta i perillosa per al 

consum humà, a causa de les malalties i de les epidèmies 

que podia provocar. Així, en la Noticia circunstanciada... 

redactada per l'administrador del marquès d'Elx el 1739, ja 

s'advertia que, a Elx, era 

"grande su huerta de olibos y tierras que produzen bien con el riego 

de Agua viva, aunque salobre, que no sirbe para el uso de las 

Jentes, ni ay otra a este fin que la Plubial, recogida en zisternas, de 

que ay providenzia en las más casas, y muchos algibes en distintas 

partes del término." (02) 

 L'enginyer de camins Pròsper Lafarga ressenyava 

el 1910 les aportacions hídriques de què disposava el 

Vinalopó. Segons ell, el cabal del riu, poc després de nàixer 

a Banyeres, en la serra de Mariola, era consumit en els regs 

de Banyeres, Beneixama, Biar i Bocairent, de manera que 

quedava sec abans d'entrar al terme de Villena. Tanmateix, 

poc després de Villena, el Vinalopó rebia, a més d'altres 

fonts, un afluent d'importància, el qual es nodria de l'aigua 

de la llacuna de Villena: la sèquia del Rei, construïda a 

principi del vuit-cents per l'arquitecte Juan de Villanueva 

amb la finalitat que actuàs com a col·lector en la dessecació 

de la llacuna. Però aquesta aportació d'aigua de la sèquia del 

Rei i d'altres sobrants era ja inexistent als anys seixanta del 

segle XX, segons Gil i Olcina. Tanmateix, a principi de 

segle, quan Lafarga escrivia el seu opuscle, mercè encara a 

l'aigua de la llacuna i les fonts de Villena, el riu adquiria "un 

carácter de permanencia que ya no pierde hasta Elche." Tant 

aleshores com en l'actualitat, el Vinalopó aprofita diverses 

ressurgències en els termes d'Elda i Montfort. També hi 

desemboca, després de regar l'horta d'Asp, el riu Tarafa, els 

sobrants del qual es considera que són la base principal del 

reg d'Elx. (03) També Ibarra, el 1914, assenyalava que el 

Vinalopó naix a 69 km del pantà d'Elx i que l'efecte dels 

afluents que hi donaven un cert caràcter de permanència 

només arribaven fins a nosaltres quan plovia torrencialment, 

perquè ja aleshores l’aigua es gastava en els termes de 

Banyeres, Villena, Saix, Elda, Monòver, Novelda, Montfort 

i Asp. (04) 

 Com hem dit adés, a finals del set-cents arribà a 

Elx l'aigua potable, però, en canvi, fins al nou-cents només 

hi hagué, per a regar el camp, el magre cabal d'aigua salada 

del riu Vinalopó, una aigua bona per al conreu de les 

palmeres, les quals necessiten ser regades amb freqüència i 

no han disposat mai a Elx de naixements d'aigua pròxims, 

amb la consegüent elevació del nivell freàtic, com els tenen 

les palmeres als oasis de l'Àfrica i de l'Àsia. (05) Tot al llarg 

del riu i els barrancs, però, hi havia un sistema d'assuts que 

desviaven cap a la xarxa de sèquies de reg tant l'aigua viva 

com l'aigua d'avinguda. El cabal d'aigua més important pres 

del Vinalopó venia al poble per la sèquia Major, que regava 

el marge esquer del riu, allà on era la població. Una altra 

sèquia, la de Marxena, filla de la Major, amb un cabal menor 

d'aigua, regava el marge dret. Aquestes dues sèquies eren les 

columnes vertebrals del sistema de regs d'Elx i, des 

d'aquestes, per diversos partidors, braçals i sèquies que 

formaven una tupida xarxa de conduccions, l'aigua arribava 

arreu de l'horta d'Elx. 

 Segons Ibarra, l'origen del reg del camp d'Elx, "con 

la preciosa distribución de las aguas", es deu als romans, 

mentre que la tasca dels àrabs es limità a fer arreu del terme 

més de 300 aljubs, canviar el nom d'algunes obres 

hidràuliques i allargar algun braçal. (06) La disponibilitat de 

l'aigua del riu fou degudament reglamentada al segle XIII, 

immediatament després de la conquesta cristiana. S'hi 

establiren els drets dels regants i es dividiren els fils d'aigua 

entre l'horta dels cristians conqueridors i l'horta dels 

musulmans sotmesos, els quals no sols havien estat 

expulsats de la vila, sinó també de les millors terres de 

conreu. Els drets històrics d'Elx sobre l'aigua del Vinalopó 

els va establir l'infant castellà Don Manuel, el qual tingué un 

paper important en l'ordenació de la vida pública a la nostra 

ciutat durant l'edat mitjana. (07) Segons Ibarra, en aquesta 

època, els d'Elx gaudírem de nombrosos privilegis relatius a 

l'aigua. Així, Don Manuel, que era senyor de Villena, 

concedí als il·licitans tota l'aigua que poguessen portar des 

d'aquella població per a regar les terres d'Elx i oferí pagar de 

la seua butxaca la meitat de les despeses de la conducció. 

(08) Des d’aleshores fins als últims anys del set-cents, 

l'aigua de reg era administrada pel Consell de la vila d'Elx, el 

qual en tenia cura i manejava tot allò que concernia a la 

distribució i la venda de les tandes, l'ús de l'aigua i les obres 

en les conduccions, el manteniment de les sèquies, la 

regulació i la projectació de partidors, etc. (09) Segons 

Ramos, fou el mateix infant Don Manuel en un privilegi 

datat a Burgos el 05-04-1268, qui ordenà, entre altres coses, 

que el Consell d'Elx posseís comunalment l'aigua per al reg. 

(10) També, segons Gozálvez, per una disposició del 

20-06-1269, datada a Elx, Don Manuel atorgà 

"al conceio de los míos pobladores de la villa de Elche, también a 

los que agora y son como a los que hy serán vezinos daquí adelante, 

que la agua que se regauan las alcarías do son destas heredades, que 

la ayan assí como la solíen auer los moros en el so tiempo." 

 Segons Gozálvez, aquest text feia referència a unes 

lleis generals referents a usos seculars, desconegudes per a 

nosaltres. (11) Ibarra cita diverses notícies relatives a la 

institució del reg a Elx durant l'edat mitjana, contingudes al 
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Llibre de ordinacions del honorable Consell de la Vila de 

Elig, del 1370, el recull de documents de govern municipal 

més antic que es conserva en l'Arxiu Històric Municipal. 

Segons Ibarra, el Consell d'Elx, reunit a la torre de la 

Calaforra el 04-06-1370, acordà, com era costum, arrendar 

per un any el càrrec de partidor de l'aigua del llibre del 

Consell, el qual cobrava dels regants per col·locar l'aigua. 

Els encarregats de fer el repartiment eren en un principi el 

repartidor i el missatger o corredor, que feia el cant o pregó. 

Després es crearen els càrrecs de dipositari i contrallibre i, 

amb els anys, el repartidor va rebre el nom de fidel. Tots 

plegats, feien el repartiment de l'aigua cada dia a les vuit del 

matí, d'un dia per a l'altre, enmig de la plaça de la Fruita, a 

l'interior de la vila murada, asseguts en un pedrís circular, 

sota un frondós arbre anomenat la olma, mesurant amb 

rellotges d'arena el temps en què es podia col·locar l'aigua 

abans de vendre-la. També segons Ibarra, tornaren a haver-

hi notícies sobre la institució del reg a Elx el 13-01-1380, 

quan es va restablir la vigilància de la sèquia i es van crear 

guàrdies d'aigua. (12) 

 La característica del reg il·licità més remarcada 

pels estudiosos ha estat el fet que l'aigua adquirí la condició 

de dret de propietat independent de la terra, sotmesa a les 

mateixes transaccions que qualsevol immoble. (13) Segons 

Lafarga, els llibres antics del repartiment d'aigua, que 

arribaven a l'època d'expulsió dels moriscos, indicaven que 

aleshores la propietat de l'aigua anava encara unida a la de la 

terra i era distribuïa per tandes. (14) Per la seua banda, 

Ibarra manifestà desconèixer l'època en què la propietat de 

l'aigua fou separada de la propietat de la terra, però suposava 

que l'aigua degué ser venuda per propietaris de terres que no 

necessitaven regar-les sovint. Malgrat això, Ibarra cita un 

document del 1280 segons el qual l'infant Don Manuel 

atorgà que "daquí adelant que puedan comprar et vender et 

azensar unos de otros casas et heredamientos et aguas", amb 

la condició de no poder vendre aquests béns ni a ordes 

militars ni a clergues ni a qui no pertanyés a la senyoria de 

l'infant. (15) Gozálvez considera, d'acord amb documents 

posteriors al 1269, que la donació de Don Manuel semblava 

referir-se més a l'administració que a la propietat de l'aigua, 

la qual es degué reservar l'infant en un principi i degué 

repartir-la després entre els posseïdors de la terra, de manera 

que quedàs unida a la propietat d'aquesta. (16) 

 Fins a les primeres dècades del nou-cents, l'aigua 

de les sèquies no era només fonamental per a l'agricultura, 

sinó també per a la indústria i per a molts aspectes de la vida 

domèstica de la població, la qual cosa obligava el Consell a 

tenir-ne una gran cura. Així, ja el 04-06-1586, el Consell 

referia el mal ús que freqüentment feien cordellers, 

espardenyers i filadors de la sèquia de la Corredora, ja que 

destruïen, gastaven i desenllaçaven les pedres dels queixers: 

"fonch ordenat en dita sitiada que pers quants molts dels corders, 

espardenyers, filadors e altres persones axí hòmens com dones, 

llaven y bañen lo fil de les espardenyes e fent altres afers sobre els 

antepits e pedres del quexers de la Céquia de la palanca, junt al pou 

de la Corredora, destroexen, gasten y desenllaquen dites pedres, en 

notori dany e perjuhí dels quexers." (17) 

 La importància de l'aigua salada per al reg i el 

consum domèstic de la població s'incrementà sobremanera 

durant la segona meitat del set-cents, una època de gran 

expansió de l'agricultura i d'augment de la població, com 

s'evidencia amb la rapidesa amb què el Consell d'Elx 

reparava els desperfectes de les sèquies, especialment de la 

Major. Així, quan el 1778 hi hagué un important trencament 

en aquesta sèquia, "entre el cubo del molino del Real y 

Arcos" i l'aigua es vessava a la rambla, el Consell acordà 

que es reparàs "con las canales de madera", com millor es 

pogués, perquè hi passàs un quant cabal d'aigua, encara que 

fos poc, per tal de poder moure els molins i abastir les 

necessitats públiques. El mestre d'obres de la vila exposà 

que, interinament, s'havia de fer una sèquia per llevant, per 

la dificultat de la reparació i per "la insubsistencia del suelo 

en el sitio de la rotura." Malgrat les dificultats i la 

importància de l'obra, la sèquia fou reparada en menys de 

vint dies i la reparació costà 1.020 reals. (18) 

 L'aigua del riu Vinalopó s'ha regulat a través dels 

segles d'una forma complexa, tant pel que fa a la divisió i 

l'administració com als enginyosos artefactes produïts per la 

indústria humana per a replegar-la i repartir-la. Tot plegat, 

normativa i enginyeria responien a una necessitat ancestral 

de traure el màxim profit de l'aigua en tant que bé escàs i 

valuós. Del sistema de reg d'Elx cal destacar, en relació al 

nostre estudi, el disseny dels partidors d'aigua de la sèquia 

Major, ideats i dibuixats al sis-cents per l'arquitecte Francesc 

Verde, els quals, segons suposa Ibarra, devien ser 

continuació de l'antic partidor establert pels jutges enviats 

per l'infant Don Manuel quatre segles abans. El 1666 Verde 

fou cridat pel Consell d'Elx perquè corregís la presa del 

partidor d'Anoi però, per tal de complir l'encàrrec, 

l'arquitecte reféu i anotà les preses d'aigua corresponents a 

tots els partidors de la sèquia, mesurà l'obertura que 

corresponia a cadascun d'aquests i dibuixà, amb una tècnica 

gràfica molt acurada, l'angle i la posició de la peça mòbil de 

fusta i ferro que dividia el cabal de l'aigua. (19) Segons 

constatava Ibarra amb admiració el 1914, Verde féu aquella 

tasca "en modo tal y tan perfectamente, que nadie hasta hoy, 

que sepamos, ha puesto mano en su célebre partición." (20) 

Però malgrat la cura que el Consell tenia de l'aigua, Ibarra 

relata també que, al final de l'edat mitjana i l'inici de l'edat 

moderna, l'horta d'Elx va perdre molts dels drets sobre 

l'aigua que baixava pel Vinalopó amb motiu de l'ocupació i 

el conreu de les terres de les poblacions situades al nord de 

la nostra, on es van construir assuts i represes per a molins, 

regs i altres indústries i activitats: 

"Nuestras aguas fueron distraidas en represas y pantanos levantados 

por los pueblos aguas arriba del Vinalopó y cuyos fuertes 

parapetos, viniendo a sustituir las débiles estacadas y encañizados 

que en un principio hiciera el morisco sediento, pero que luego 

fortificó el conde ambicioso, al transcurrir algún tiempo, que era 

empleado por nuestros antepasados en defenderse de castellanos 

enemigos o de moros aliados con aquellos, mal podíamos ya 

derribar, porque la prescripción amparaba sus detentaciones, los 

tribunales sentenciaban sobre hechos caducados y el señor de 

Elche, alejado de estos países en servicio de su Rey, batallando ya 

en Flandes, ya en Sicilia, y representado por venales apoderados, 

para quienes la prosperidad de Elche era un peligro que amagaba 

sintomas de independencia, procuraban ir conllevando las 

cuestiones más graves y serias con aplazamientos y mortales 

dilaciones." (21) 

 Un canvi d'importància en la distribució de l'aigua 
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de reg que tingué repercussions urbanes significatives 

s'esdevingué a finals del set-cents, quan l'administració i la 

propietat de l'aigua salada de la sèquia Major i totes les seues 

obres i instal·lacions passaren a ser propietat privada dels 

regants, per cessió de l'Ajuntament, que n'havia tingut cura 

fins aleshores. La junta de propietaris determinada per 

l'Ajuntament i aprovada pel Consell de Castella se'n féu 

càrrec des de l'01-01-1791 (22) i el reglament vigent i 

utilitzat encara en l'actualitat (1990) per al règim i govern de 

la comunitat de propietaris de la sèquia Major, aprovat el 

1912, es basa en els preceptes d'aquell reglament redactat el 

1791. (23) També el reglament vigent en l'actualitat per a la 

sèquia de Marxena, històricament independent de la Major, 

com hem dit, fou aprovat el 1893 i es basa en "los capítulos 

que de antiguo tienen dichos propietarios y han venido 

observando", com també en el Llibre de l'Almustasaf de la 

Universitat de Sant Joan del 1610 i en les ordenances 

d'aquesta mateixa universitat aprovades pel rei Felip V el 

1742. (24) 

 L'aigua de reg i de beure no es trobaven encara 

clarament diferenciades durant els primers segles de l'edat 

moderna, ja que quan hi havia sequera s'havia de beure 

l'aigua de les sèquies, que era l'única que hi havia. Així, en 

els nombrosos i continus intents del Consell de la vila al 

cinc-cents i al set-cents per a portar aigua des de la llacuna 

de Villena i també per a fer un canal que la portàs des del 

Xúquer, episodis que veurem més endavant, no es distingia 

si l'aigua era per al reg o per al consum humà. Fins la meitat 

del set-cents es parlava tan sols de portar aigua, però sense 

especificar si aquesta aigua era per a beure o per a regar. 

(25) Com diem, els intents de portar aigua a Elx des de 

Villena i des del Xúquer van ser continuats. Així, el 1420, el 

Consell d'Elx acordà gestionar el transvasament d'aigua del 

Xúquer al Vinalopó i s'enviaren cartes a Villena i a Saix. 

S'arribà a obtenir el permís del Consell de Villena per a fer 

treballs d'anivellament en el seu terme, i també la vila de 

Chinchilla contestà expressant la seua complaença pel fet de 

tenir aigua del Xúquer i deixar que travessàs el seu terme 

perquè arribàs a Elx. Però en aquella ocasió va mancar 

l'autorització del rei i de la vila d'Alarcón perquè l'aigua 

pogués eixir pel seu terme, "porque por otra parte no pueden 

salir." El 1528, una comissió tornà a estudiar el curs del riu 

Xúquer per veure la possibilitat de fer-ne una desviació. El 

1535, el senyor d'Elda proposà de bell nou que es portàs 

aigua del Xúquer. I el 1668, un veí d'Elda tornà a replegar-

ne la idea. En aquesta ocasió, la vila d'Elx encarregà 

Francesc Verde, el qual, com hem dit, havia treballat 

satisfactòriament en els partidors de la sèquia Major, que fes 

treballs i que 

"anivelle desde la presa del riu Júcar que és al Vall de la Marmota y 

més amunt si importara, fins a la vertent y rambla de la present 

villa, apurant lo que podrà costar de portar y conduir dita aygua." 

 Verde arribà a treballar-hi 23 dies, ajudat per un 

pràctic, i una comissió passà pels pobles per on havia de 

venir l'aigua per tal d'aconseguir-ne els permissos. Més 

endavant, però, el projecte se centrà en la dessecació de la 

llacuna de Villena. (26) Segons Ibarra, encara a finals del 

sis-cents s'arribà a fer aquest projecte, amb la previsió de 

portar l'aigua des de la font del Xop o de les Virtuts, la qual 

anava a parar a la llacuna de Villena. S'aconseguiren els 

diners i els permissos per a travessar els termes de Saix, 

Elda, Novelda i Montfort i l'obra s'arribà a començar. (27) El 

projecte sis-centista, però, no anà endavant i durant el set-

cents l'atenció es va centrar, assenyadament, en la conducció 

d'aigua des de les serres situades entre Asp i Elx. 

 No fou, doncs, fins dos segles després, a meitat del 

vuit-cents, que tornà a plantejar-se a Elx el transvasament 

d'aigua del Xúquer al Vinalopó. Així, el 1847 l'Ajuntament 

tornà a exposar el seu interès a portar a Elx l'aigua del riu 

Xúquer que desembocava a la mar, al mateix temps que es 

canalitzava el riu per tal d'evitar inundacions. L'alcalde 

Josep Bru i Piqueres, un destacat personatge vuitcentista que 

trobem sovint en la història urbana d'Elx, fou l'apoderat de 

l'Ajuntament en els negocis relatius a aquesta canalització. 

(28) Durant els anys cinquanta i seixanta del segle XIX, el 

transvasament d'aigua des del Xúquer va ser un tema molt 

tractat a Elx, i el mateix Ajuntament, compost per destacats 

membres d'una nova burgesia urbana amb interessos agraris, 

fou de bell nou un dels principals promotors de la idea. El 

1857 hi hagué una entrevista de personalitats i regidors d'Elx 

amb l'enginyer Joan Baptista Peyronet 

"para tratar de la canalización del rio Júcar y conducir desde el 

punto conbeniente a esta villa y otras las aguas sobrantes y las que 

entran en el mar", 

com a conseqüència del fet que el mateix enginyer Peyronet 

havia consultat l'opinió de l'Ajuntament sobre la utilitat del 

projecte i l'augment de valor que tindrien les terres. El 

16-06-1857, l'Ajuntament en ple acordà expressar que seria 

"útil y combeniente a esta población la canalización mencionada y 

el aprovechamiento de las aguas en las tierras de este término." 

(29) 

 Peyronet arribà a fer el 1858 un projecte de 

transvasament d'aigua del Xúquer al Segura, i el 1860, un 

altre del Xúquer a la província d'Alacant. (30) Una vegada 

fet el primer d'aquests dos projectes, Peyronet el va explicar 

públicament a la plaça de Baix el 1858, acte al qual 

assistiren més de 600 persones, segons els llibres d'actes 

municipals. El 1860, l'Ajuntament d'Elx tornà a discutir 

profusament el tema de la portada d'aigua des del Xúquer i 

aquest any Aurelià Ibarra intervingué en el debat amb una 

carta oberta en el periòdic La Discusión de Madrid, 

reproduïda també en El Comercio d'Alacant el 28-10-1860, 

on donava motius perquè es fes amb urgència el 

transvasament d'aigua des del Xúquer fins a la nostra 

província. (31) Tanmateix, com hem dit, cap d'aquests 

intents no va reeixir i fins el nou-cents no es va aconseguir 

portar aigua bona per a regar abundantment el camp d'Elx, el 

qual continuà sent de secà en la major part i de regadiu en 

les petites zones d'horta, gràcies tan sols a l'aigua antiga i 

salobre del Vinalopó. 
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01. PANTÀ 

 

El pantà d'Elx és l'obra hidràulica antiga més important del 

municipi. Es troba situat en el llit del Vinalopó, a uns sis 

quilòmetres al nord de la població i fou construït al sis-cents 

pel Consell de la vila per tal d'emmagatzemar-hi l'aigua viva 

i l'aigua de les avingudes i d'aquesta manera poder, després, 

deixar-la eixir per les comportes de nou al riu, d'una manera 

controlada, i tenir, així, assegurat l'abastiment d'aigua en 

èpoques de sequera. Una mica més al sud del pantà, la 

sèquia Major prenia l'aigua mitjançant un assut i la conduïa 

a la ciutat i al camp. Com hem vist, al llarg del seu itinerari, 

aquesta aigua de les sèquies aprofitava per al reg, la 

indústria i els usos domèstics dels elxans. Per la seua 

important funció de dipòsit d'aigua en una terra d'intenses 

sequeres, el pantà ha sigut una de les aspiracions col·lectives 

més importants d'Elx i ha esdevingut al llarg del temps una 

de les fites monumentals i històriques del municipi, 

vinculada d'una manera directa a la ciutat, als seus habitants 

i al seu govern. El Consell municipal hi destinà nombrosos 

recursos al llarg del sis-cents i del set- cents i senyors i 

propietaris hi van veure una arma important, tant en les 

lluites pel poder econòmic com per al desenvolupament 

agrícola i industrial d'Elx al llarg del set-cents i el vuit-cents. 

Lògicament, qui posseïa els drets sobre l'escassa aigua que 

arribava a Elx i sobre la xarxa de repartiment podia ocupar 

una posició privilegiada dins l'estructura de poder. 

Tanmateix, la utilitat del pantà ha estat sempre ben minsa, 

tant pels freqüents trencaments i els desperfectes de la 

fàbrica i les boques d'eixida, com pels enterraments que ha 

patit i l'augment de la salinitat de l'aigua que s'hi 

emmagatzemava. Fet i fet, durant molt de temps el pantà 

d'Elx ha estat inutilitzat, si més no parcialment. Tot i això, 

com diem, el pantà ha estat la gran obra pública a Elx durant 

tres segles i el Consell de la vila va invertir considerables 

esforços i grans sumes de diners per construir-lo i 

mantenir-lo en ús, conscient del vincle immediat que existia 

entre la disponibilitat d'aigua i el benestar de la població, 

molt especialment en una economia de subsistència. El 

resultat de l'interès públic per aquesta construcció ha estat 

una monumental presa sobre el riu Vinalopó, feta de 

maçoneria i pedra picada, la qual ha estat enterrada quasi del 

tot i convertida una temporada en una zona humida 

d’importància mercès a l'aigua que hi romania embassada, la 

qual vessava per damunt de la resclosa fins que, vers el 

1995, la presa es va desembossar i es va buidar 

l'embassament, que quedà del tot sec, de manera que l'aigua 

del riu passa des d’aleshores pel forat de la comporta. (01) 

 La perfecció tècnica de l'obra ha fet que l'equip 

dirigit per l'enginyer José Antonio Fernández Ordóñez, el 

qual catalogà 90 preses i assuts de l'Estat espanyol anteriors 

al 1900, considere que 

"la presa de Elche es una aportación española de primera magnitud 

en el siglo XVII, un siglo, por otra parte, muy escaso en 

construcción de obras públicas en todo el país. La de Elche puede 

considerarse como la primera presa bóveda en todo el mundo: 

presenta un perfil tan esbelto que no hubiera sido estable sin la 

curvatura en arco de círculo que se dió a su planta." (02) 

 També Lafarga observa que, des del punt de vista 

de l'estabilitat, la presa "resiste más bien como una bóveda 

que como un muro." (03) L'arc del pantà d'Elx té un radi de 

62,60 m i un desenvolupament de 60º. La secció dels 

paraments és gairebé vertical, amb un talús d'1:10 i una 

amplària de 12 m en els fonaments i de 9 m en la coronació. 

L'alçada màxima és de 23,20 m. El cos de la presa està 

construït amb maçoneria travada amb morter de calç i 

revestida exteriorment amb carreus. La capacitat inicial de 

l'embassament es calculava en 4.000.000 m3, però una 

important capa de sediments que arriba a tenir una altura de 
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17,50 m en alguns punts la deixà reduïda, ja al començament 

del nou-cents, a uns 400.000 m3. (04) Segons l'estudi dirigit 

per Fernández Ordóñez, el desguàs de fons és una galeria de 

secció rectangular de 2,20 x 2,70 m, la qual travessa el cos 

de la presa. Damunt hi ha una altra galeria d'auscultació des 

de la qual s'acciona el mecanisme de la comporta del 

desguàs. La solera d'aquesta segona galeria és el sostre de la 

primera i està formada per bigues que poden alçar-se i 

augmentar, així, la capacitat del desguàs. La presa d'aigua es 

fa a través d'una torre, la qual disposa d'obertures a diferent 

alçada per on entra l'aigua i baixa fins a la galeria de 

desguàs. L'eixida de l'aigua a l'exterior era regulada 

mitjançant una comporta de bronze situada en l'extrem 

d'aigües avall d'aquesta galeria. (05) També Gil i Olcina ha 

descrit el mecanisme d'eixida de l'aigua del pantà d'Elx, del 

qual diu que 

"consiste el desarenador en un gran portalón de madera, sostenido 

contra corriente por tres travesaños horizontales, mientras que unos 

simples rebajes en los sillares impiden su caida hacia atrás. Llegado 

el momento de la limpia, se retiraban los travesaños superior e 

inferior, de modo que la puerta quedase únicamente mantenida por 

el central, aserrado y sostenido por un puntal; después no había más 

que retirar éste y mover la puerta por medio de una cuerda para que 

saliesen las aguas cargadas de légamo." (06) 

 Les primeres notícies referents a la construcció del 

pantà d'Elx es remunten al cinc-cents, quan, el 16-07-1589, 

el Consell d'Elx exposà que l'aigua viva de la vila minvava 

més cada dia, de tal manera que les finques venien a menys. 

Es considerà que es podia posar remei a aquest mal 

construint un pantà com el que hi havia a Almansa, on 

l'experiència n'havia demostrat la utilitat. El Consell acordà, 

doncs, la construcció del pantà si una comissió nomenada a 

aquest efecte hi trobava un lloc adequat. Mostra de l'interès 

que es va prendre la vila en aquesta construcció fou la 

rapidesa amb què es desenvolupà l'estudi i l'encàrrec, la 

intervenció de diversos mestres d'obres en el dictamen i la 

munificència econòmica que hi va demostrar, ja que tant les 

despeses d'inspecció del terreny per part dels mestres com 

les dels viatges per a obtenir les llicències van ser a compte 

del Consell. S'acordà escriure a Almansa perquè el mestre 

que havia fet el pantà d'aquella població vingués a Elx i triàs 

el lloc més adient per a construir el nostre. La vila envià el 

mestre Miquel Sànchez amb l'encàrrec de passar per Elda i 

emportar-se amb ell un altre mestre, Domènec Chavarria, 

per tal d'estudiar entre els dos el pantà d'Almansa. A la 

tornada s'havien d'unir a ells Mardoqueo i Pere Izquierdo, 

autors del projecte del pantà d'Alacant. 

 El mestre Joanes del Temple, autor del pantà 

d'Almansa, vingué a Elx el 23-07-1589, examinà el terreny 

rambla amunt i redactà un memorial, confirmat pels mestres 

Domènec Chavarria i Miquel Sànchez i pel traçador Pere 

Izquierdo. En aquell memorial assenyalava com a lloc més 

escaient per a fer la construcció un punt on el riu s'estretia i 

on ja hi havia una rafa de calç i pedra que servia per a 

prendre l'aigua del reg. Hi indicava, així mateix, els molts 

beneficis que el pantà reportaria. Segons el document, 

transcrit per Ibarra, el mestre Joanes del Temple 

"y mestre Miquel Sànchez y Pere Isquierdo, anaren passejant 

rambla amunt, terme de la present vila y li'ls par que dita obra y 

edifici del pantano haver-se de fer en lo estret de dita rambla questà 

al Castellar de Morera, per ser lo lloch cómodo y tenir molt respall 

dita obra de peña y tenir en la mateixa obra pedra y demés 

pertrechos y que l'aygua viva de la present vila no's pot perdre ni 

venir a menys en fer dita obra. Serà en gran benifet de aquella y 

dels particulars de la present vila y asò diu per haver fet el de 

Almansa y tenir aquell aygua viva y en cinch anys que està fet 

jamay ha vengut a menys, ans ha fet molta utilitat a dita vila y que 

les horrures que dita rambla portarà, no faran dany a dita aygua ni 

obra per lo que's dexarà lloch per a llimpiar-lo y traure lo tarquim 

que entrarà en lo dit pantano abs dites Rambles, l'aygua matex que 

exirà de aquell lo sacarà. Que dit lloch y edifici tendrà bon respall y 

fortuït per a dit efecte, per ser, com té dit, de peña y que en dit lloch 

y estret de la rambla on se ha de fer dit pantano li par a el relatant 

que per la molta comoditat té dita obra, per lo que té dit, se podrá 

fer en quinze o setze mil lliures y que li par que serà tant l'útil y 

profit que no's pot albirar, lo cual dix saber-ho per lo que té dit y 

haver vist molts pantanos y tan bé per haver vist lo camp y terme de 

la present vila." 

 De seguit, el Consell d'Elx encomanà a tots quatre 

mestres l'elaboració d'un plànol i un pressupost de l'obra, 

nomenà un comissionat perquè recabàs l'aprovació del bisbe 

d'Oriola i envià cartes de recomanació perquè el duc de 

Maqueda, marquès d'Elx, donàs permís per a la construcció. 

(07) Jeroni Malla es desplaçà a la vila de Torrijos, on residia 

el senyor d'Elx, portant un escrit del nostre Consell on 

sol·licitava el permís per a construir el pantà, el memorial de 

Joanes del Temple i un altre memorial on s'assenyalaven les 

dimensions que havia de tenir la presa i el pressupost de la 

construcció, com també diverses consideracions sobre la 

utilitat que hauria de reportar aquesta fàbrica. Segons Ibarra, 

la llicència del marquès es va obtenir després de moltes 

dilacions, però el Consell determinà no començar l'obra fins 

a veure quin resultat donava el pantà que aleshores es 

construïa a Alacant. (08) Gozálvez especifica que el 

marquès concedí la llicència el 28-11-1590, però l'elevat 

cost del pantà d'Alacant, acabat de fer el 1594, l'ensulsiada 

que patí aquest pantà el 1601 i les elevades despeses 

hagudes en la reconstrucció, com també les abundants terres 

abandonades amb l'expulsió dels moriscos, degueren ser els 

motius pels quals el Consell d'Elx aturà el projecte de fer el 

pantà. (09) 

 Aquest projecte no es va reprendre fins als anys 

trenta del sis-cents, anys en els quals tenim notícia que 

començaren a aplicar-se impostos per a construir el pantà, 

segons consta en un memorial reial del 1742, que inclou una 

relació dels impostos de la vila d'Elx. Segons aquest 

memorial, des del 1630 hi havia un impost establit pel 

Consell sobre els articles de les botigues on es venia oli, vi, 

vinagre i espècies. Aquest impost s'aplicà primer a la 

construcció del pantà i, després, a l'edificació de l'esglèsia de 

Santa Maria. (10) També Ibarra refereix que el 20-12-1631 

el marquès d'Elx donà permís a la vila per a imposar 14.000 

lliures a cens, a raó d'un tres per cent de pensió anual a favor 

de Màxim de Llanos; d'aquesta suma, i del producte de 

l'arrendament de les botigues i de la venda de l'aigua de la 

vila, s'havia de servir el Consell per a fer front a les despeses 

de construcció del pantà. Finalment, segons Ibarra, la 

primera pedra de la fàbrica de l'edifici es va posar el 1632. 

(11) 

 Segons un document del 1842 citat per Gozálvez, 
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una part de l'obra es va acabar el 1640, i en setiada del 1641 

ja s'encomanà l'administració de la sèquia i el pantà, i es va 

fixar un sou de quinze lliures al pantaner que havia d'obrir i 

tancar els sobreeixidors. El 1643 es reanudà l'obra, ja que la 

part acabada s'havia omplit i encara hi havia aigua 

disponible que baixava pel riu. Així mateix, el 20-07-1655 

s'acordà que el raval de Sant Joan contribuís amb la sisena 

part a les despeses de la presa, les quals pujaven a 21.000 

lliures, encara que les 3.500 lliures que corresponien al raval 

van ser rebaixades a 2.000 a canvi de perdre aquest comú 

tots els drets d'intervenir en l'administració, la fàbrica i els 

comptes de l'edifici. (12) Malgrat aquestes abundants 

despeses, l'embassament no es va omplir del tot fins al 

12-04-1672, amb les fortes pluges d'aquella primavera, les 

mateixes que, com veurem, acabaren d'enrunar l'esglèsia 

gòtica de Santa Maria. (13) 

 Tanmateix, ja abans d'omplir-se, el 1666, es 

plantejà un dels problemes més greus que ha tingut el pantà 

d'Elx: l'aigua que s'hi embassava n'augmentava la salinitat, la 

qual cosa obligà amb el temps a fer una sèquia de desviació 

per a replegar l'aigua del riu abans d'entrar al pantà i portar-

la a la sèquia Major. (14) L'arquitecte Francesc Verde, 

"mestre matemàtic del Rei", el qual havia dibuixat els 

partidors de la sèquia Major i aleshores era ja el primer 

director de les obres de l'esglèsia de Santa Maria, redactà un 

projecte per a construir aquest canal de desviació. Verde féu 

el seu memorial el 1670, però, com veurem, l'obra no es va 

construir fins als primers anys del nou-cents, sota la direcció 

tècnica de l'enginyer Pròsper Lafarga. (15) Després que 

Verde redactàs el seu projecte, el duc dictà un decret, el 

05-12-1671, per tal d'obrir "un nuevo cauce que desvíe el 

agua viva de la acequia Mayor de esta villa, apartándola del 

pantano." Les obres s'havien de traure a subhasta i havien de 

ser costejades amb el producte de l'arrendament de les 

botigues i tavernes, el qual s'havia usat fins aleshores per a la 

fàbrica del pantà. (16) En aquest document, els ducs de 

Maqueda exposaven clarament el problema de l'augment de 

la salinitat de l'aigua: 

"somos informados de que el agua viva de la acequia Mayor de 

nuestra villa de Elche, por ocasión de entrar y de incorporar-se en el 

pantano donde se recogen las aguas pluviales, recibe grande daño y 

malas calidades, recociéndose y tomando amargura, por lo que se 

detiene entre las malas plantas y cieno del dicho pantano y por la 

detención del sol y demás temporales, de que se sigue gran 

perjuicio a las personas particulares dueñas del útil del agua viva de 

dicha acequia Mayor [...] por cuyas causas nos han suplicado 

diferentes vecinos de dicha villa fuésemos servidos de mandar que 

la dicha agua viva de la acequia se conduzca a los riegos por nueva 

acequia, que se haga desde antes de entrar en el pantano, conformes 

a la planta que está hecha por Francisco Verde, maestro mayor de 

aguas y matemático en el Reyno de Valencia." 

 El duc, a més d'autoritzar que es fes l'obra de 

desviació, nomenà Joan Esplà i Josep Mollà encarregats 

d'estudiar el projecte de Verde i de fer la contractació de les 

obres. (17) L'obra, però, no es va executar i el 17-04-1691 el 

Consell tornà a tractar el començament d'aquesta obra, "pues 

de altra forma, estant com està lo pantano ple de ruïna y 

fent-se l'aygua de mala calitat, es perdran los olivars y orts." 

Segons Gozálvez, s'arribà a proposar el tancament del pantà, 

per a la qual cosa l'arquitecte Joan Fauquet (Juan Jauquet, 

escriu Gozálvez) presentà dos projectes que no anaren 

endavant per mancança de diners. (18) Es tornà a tractar el 

problema de la salinització de l'aigua del pantà en diverses 

ocasions fins ben avançat el segle XX. Així, segons Ibarra, 

pel fet de trobar-se situat el pantà sobre terrenys salnitrosos, 

el 1914 passà com a finals del sis-cents, quan l'aigua, 

"por no haber llovido, como por la poca agua que tenía, salía 

abrasada y muy salada por recocerse allí y abrasaba las plantas en 

lugar de alimentarlas." (19) 
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02. PANTÀ AL SET-CENTS 

 

Al llarg del set-cents la preocupació del Consell d'Elx per 

l'obra del pantà fou constant i abunden les notícies sobre els 

informes tècnics i les obres de reparació que s'hi van fer. Les 

obres no s'aturaren pràcticament durant tot l'últim terç del 

segle i foren nombroses les visites, els informes i els 

dictàmens per a netejar-lo, reparar-lo o millorar-ne les 

condicions. La producció d'aquests documents fou 

conseqüència del fet que el Capítol solia portar a veure el 

pantà —perquè informassen sobre el seu estat— tots els 

arquitectes i enginyers que projectaven i dirigien obres 

públiques a Elx, especialment les de la nova esglèsia de 

Santa Maria. Per la gran necessitat que hi havia de l'aigua de 
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les sèquies per als usos domèstics urbans, moltes vegades el 

problema no era constructiu, sinó d'higiene, ja que l'aigua 

venia pudenta o bruta per llot o per terra. Així, el 1724, el 

mestre fra Francesc Raymundo, director de les obres de la 

cúpula de Santa Maria, féu visures al pantà, ja que s'havia 

obert el portó i l'aigua venia bruta de tarquim. El Consell 

demanà al frare que veiés si es podia fer un marc de bronze a 

la paleta, com també una estacada perquè l'aigua isqués 

clara. En aquella ocasió es manà que es deixàs oberta la 

comporta perquè les avingudes netejassen "el mucho tarquín 

que tiene el pantano." (01) 

 També foren constants els intents de la vila per 

millorar la qualitat de l'aigua que venia a Elx. Quan el 1731, 

el Consell hi portà els enginyers militars Alejandro de Rez 

(o Derretz) i Fernando Valero perquè estudiassen la 

possibilitat de portar aigua dolça per a abastir una font 

pública, s'insistí de bell nou en la necessitat de construir el 

canal de desviació que ja hem vist esmentat al sis-cents. Els 

enginyers havien d'estudiar la possibilitat de fer 

"una acequia para las [aguas] vivas separadas del pantano, a fin de 

conseguir por este medio su mejor calidad, que se limpie dicho 

pantano y que no falte el agua natural para el riego y servidumbre 

de este pueblo que cada día se halla con la mayor aflicción por esta 

falta, con el motivo de serrarse las paletas con las avenidas, 

ocasionándolo las muchas inmundicias que la continuación de las 

aguas pluviales han dexado en el pantano." (02) 

 Amb motiu d'aquella visita, Derretz dibuixà un 

plànol del pantà, datat el 1732, que potser acompanyava un 

informe, del qual no en tenim notícia. L'original del plànol 

de Derretz, d'una gran qualitat tècnica, es troba en l'arxiu de 

l'arquitecte Antoni Serrano Bru. En l'Arxiu Històric 

Municipal hi ha una còpia, feta per Ibarra i reproduïda en el 

seu llibre sobre el reg d'Elx. En aquest plànol, l'enginyer 

militar dibuixà el pantà existent i la planta del canal de 

desviació que projectava fer a la banda de llevant, sobre la 

serra del Castellar. En el plànol hi ha, a més, una escala 

gràfica de toeses, com també quatre detalls: dues seccions 

del canal i la planta i la secció de les obertures que calia 

deixar-hi perquè l'aigua de pluja que baixava per la serra 

passàs per sota i pogués arribar al pantà sense emportar-se 

l'obra. El primer detall es titula "Perfil de la acequia en la 

parte que se necesita hacerla en excavación solamente", el 

segon detall és el "Perfil de la acequia en la parte que se 

necesita hacerla de mampostería", el tercer detall és el 

"Perfil de la acequia cortado por la parte donde pasan los 

pequeños conductos para el tránsito de las aguas llovedizas 

que bajan al pantano desde las alturas" i el quart detall és la 

planta corresponent a la secció anterior. (03) Com veiem, 

doncs, la preocupació per aconseguir que el pantà fos una 

obra útil fou constant i el Consell hagué de dictar, a més, 

disposicions per a mantenir-lo net i en bon estat. Així, el 

1741 el mateix interior del riu i del pantà s'utilitzaven com a 

terra de conreu, ja que l'Ajuntament prohibí plantar, llaurar i 

sembrar les terres de dins de la rambla i del pantà, tant 

perquè s'ocupaven assagadors públics necessaris per al 

trànsit dels ramats —cosa prohibida per dret reial, segons es 

deia— com perquè amb aquestes operacions la terra 

quedava solta i les avingudes la portaven al pantà i 

l'aterraven i feien malbé les paletes, "como la experiencia lo 

manifiesta." Tal extrem el comunicà l'escrivà als que hi 

tenien terres i també fou comunicat per ban a tot el veïnat. 

(04) 

 Durant les primeres dècades del set-cents, l'obra 

del pantà encara era considerada comunal, com molts altres 

béns del terme, i no fou fins al 22-11-1743 que la vila se 

l'apropià, és a dir "se declaró por propio de ella un estanque 

o pantano que tiene construído dentro de su término, donde 

se recogen assí las aguas naturales como las pluviales", 

segons una informació gairebé contemporània continguda en 

la provisió del Consell de Castella del 1763, per la qual es 

nomenava l'arquitecte Marcos Evangelio director de les 

obres de reconstrucció del pantà. (05) 

 Com hem dit, les inversions en obres foren també 

nombroses durant el set-cents, especialment durant la segona 

meitat del segle. Així, el 1747 es feren obres consistents en 

un torrelló de pedra sobre la paret de tancament. En el llibre 

d'actes no s'especifica la finalitat d'aquesta intervenció, però 

té interès remarcar el fet que per a dur-la a terme ja se seguí 

un procediment modern de projectació i de contractació, 

habitual a partir del set-cents, com és sabut, però aquest és 

un dels primers exemples de què tenim constància a Elx. 

Així, l'escrivà municipal Jeroni Ruiz redactà un interessant 

document compost per nou capítols i condicions molt 

detallats on determinava la qualitat dels materials que s’hi 

emprarien, descrivia la posada en obra i assenyalava el 

termini per a acabar l'obra i les obligacions del mestre a 

favor del que es rematàs. El Capítol veié aquest document 

amb l'assistència de Joseph Terol, "maestro arquitecto y de 

cantería de la ciudad de Alicante, que a este fin y el de 

reconocer el Paredón del Pantano ha sido llamado por la 

Ilustre villa", l'aprovà, manà fer publicitat de la subhasta per 

les poblacions veïnes i fixà la data de la rematada per al 

diumenge 30-07-1747. (06) L'obra es va rematar a favor de 

Joseph Puerto, mestre pedrapiquer de la ciutat d'Alacant, per 

179 lliures. Dos mesos després ja s'havia acabat, però el 

mestre Puerto considerà que havia perdut diners en l'obra i 

demanà al Consell un augment addicional de 21 lliures, que 

li fou concedit. (07) 

 Durant la segona meitat del set-cents van 

augmentar les despeses en obres de reparació i 

reconstrucció, i també els informes, les visites d'inspecció, 

etc. Aquesta intensa activitat estava motivada per les 

freqüents destruccions de l'obra originades per les fortes 

avingudes d'aigua, especialment els mesos de tardor. Així, 

Navarro cita un document segons el qual el 31-11-1751, 

"habiendo acahecido una crecídisima avenida, quedó dicho 

estanque totalmente arruinado, dejando todo su cauce lleno 

de ruina, fango y tarquín." (08) Potser aquesta dada es 

refereix a la gran avinguda del 31-10-1751 que s'emportà el 

pont Vell. Tanmateix, segons els llibres d'actes municipals, 

en aquesta ocasió no es va destruir l'obra, sinó que 

únicament "la corriente de las aguas havía inundado y 

enpotado de sieno la salida que tenían por la paleta del 

pantano", motiu pel qual el Capítol acordà obrir el portó per 

netejar-lo. (09) L'any següent, el 1752, inspeccionà "la cava 

del pantano" l'arquitecte Gaspar Cayón, el qual treballava a 

les catedrals de Cadis i de Guadix, i havia vingut a Elx amb 

Pedro Fernández, autor dels plànols per a la reconstrucció 

del pont Vell. (10) Però no s'hi degueren fer obres de 

reparació fins als anys seixanta, quan hi hagué la intervenció 
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del gran arquitecte acadèmic Marcos Evangelio, que es 

trobava a Elx comissionat pel Consell de Castella per dirigir 

les obres d'acabament de l'esglèsia de Santa Maria. El 

29-03-1762, el Capítol acordà que es fes "la acostumbrada 

visita a la azequia Mayor y pantano propios de la Ilustre 

villa." En aquesta ocasió, però, hi havia d'anar també 

Evangelio per dictaminar sobre els mitjans que caldria usar 

"para limpiarle de la Ynundación con que en años anteriores 

quedó cubierto y extinguido, con el costo y maniobras que 

se necesitan para ponerle corriente como de antes lo estava", 

com també per evitar que es repetissen situacions semblants. 

L'arquitecte havia d'estudiar encara la forma d'aconseguir 

que mentre durassen les obres no mancàs a la població "el 

agua de calidad, que no le sea nosiva." (11) 

 Al cap de pocs dies, el 03-04-1762, Evangelio féu 

un primer informe on donava la seua opinió sobre el tema. 

(12) El Capítol veié aquest informe el 14-04-1762 i aprovà 

que s'executàs el que projectava Evangelio, sota la seua 

direcció i començant per les obres que ell mateix triàs com a 

més urgents. (13) Tanmateix, uns dies després la vila se'n 

tornà arrere i decidí que aquest dictamen no li semblava 

suficient i, per tant, en demanà un altre on s'havia 

d'especificar si la reparació afectaria la normalitat del reg i si 

l'eixida de fang produiria malalties. El segon informe 

d'Evangelio, del 30-04-1762, considerà més detalladament 

els sistemes previstos per a posar en ús el pantà, com també 

el cost de les diferents partides de l'obra. D'aquest segon 

informe quedà a Elx un exemplar intitulat Copia de la 

relación hecha por D. Marcos Evangelio, Maestro de 

Arquitectura, de las obras que se necesitan para el 

restablecimiento del pantano y coste para ponerle corriente, 

cuyo original se ha remitido al Iltre. Sr. Marqués de Avilés, 

intendente general de este Reyno. Segons aquest interessant 

document, la finalitat del dictamen d'Evangelio sobre el 

pantà havia de ser 

"ponerlo corriente, como lo está el de Elda y Alicante, de modo que 

pueda guardar el Agua Pluvial y usarse de ella sin que se 

experimenten las imposibilidades y detensiones que antes quando 

estava en uso, y para que durante la obra no falte el agua a su 

común y si será nosiva y podrán resultar algunas enfermedades 

quando se destape el portón para sacar el fangue que ensierra dicho 

pantano." 

 Segons Evangelio, en primer lloc s'havia de fer "un 

cubo de piedra de sillería por el medio de un torreón o 

macho que aparese en medio de la muralla de dicho 

pantano", amb "una mina que atraviese todo el espesor de la 

muralla" i una casamata, amb una paleta de bronze moguda 

per un engranatge que permitís pujar-la i baixar-la amb 

facilitat. S'havia de fer també un portó nou ("con diferente 

disposición a el que oy subsiste") per a poder-lo obrir i 

tancar cada un cert temps i evitar que s'encaixàs per no 

moure'l. A més, s'havia de separar l'aigua del fang. En 

substitució del canal de desviació projectat s'havia de fer 

"una paret en el paraje que oy está la rafa o toma de la 

asequia que riega el término de esta villa que comunmente 

llaman la Casa de las Tablas." Per a previndre les avingudes, 

en aquesta paret havia d'haver-hi dos forats, un situat més 

baix i l'altre més alt: quan vingués molta aigua i fang s'hauria 

de tancar l'inferior i s'agafaria per l'altre l'aigua de la sèquia 

Major. També s'havia de fer una nova paret, "fundada en 

terreno firme, que la parte exterior ha de ser de piedra 

sillería y todo el corazón de mampostería" per tal de cosir la 

paret del pantà a les serres laterals i evitar així les filtracions 

que s'hi produïen. Aquesta obra, la més cara i la més 

complexa tècnicament, era la que més preocupava 

Evangelio, ja que "sin este preparativo, no solo se perdería la 

obra que llebo dicho, sino es aún la vieja." Respecte a la 

preocupació per la infecció de l'aire si s'obria el portó que 

feia més de dotze anys que es trobava tancat, tant Evangelio 

com els metges de la vila foren de l'opinió que no afectaria 

la salut de la població, ja que 

"en este tiempo es natural [que] qualesquiera cosas o animalejos 

que las avenidas haian enserrado que pudieren infisionar el Agua, el 

transcurso del tiempo ha de haverlas consumido y echo tierra o 

fango." 

 Així, es considerava que la comporta es podia obrir 

i tancar sense por quan hi hagués avingudes per fer que 

l'aigua s'emportàs el fang, netejàs la cubeta i s'hi poguessen 

guardar fins a 50 o 60 pams d'aigua. Per a garantir 

l'abastiment mentre duraven les obres, Evangelio proposà 

omplir d'aigua clara les basses pròximes a la vila abans 

d'obrir el portó. Finalment, exposà que les obres s'havien de 

donar a jornal, ja que 

"en obras de agua no se puede ajustar ni tener presente las cosas 

que han de suseder, pues por lo ordinario se ven algunas que no se 

esperavan." (14) 

 Com havia previst Evangelio, el portó es va obrir 

aquella primavera i l'aigua degué eixir molt bruta, ja que al 

juny següent, en lloc de l'enginyosa proposta d'Evangelio de 

fer una paret amb forats a dues alçades per a prendre l'aigua, 

el Capítol tornà a tractar el tema de la sèquia de desviació 

del pantà i acordà que es fes 

"por la falda del monte de la cava del pantano de la parte de 

poniente, a fin de que venga el agua clara para la servidumbre de la 

población, que en el día subsiste muy arenada desde que se abrió el 

portón." (15) 

 Però cap de les obres de reconstrucció i 

consolidació proposades per Evangelio es degué fer, ja que 

l'any següent (1763) cent quaranta "vezinos y hacendados de 

esta villa" presentaren un memorial a l'Ajuntament on 

insistien en el fet que 

"desde el año 1751 en que acaheció la crecidísima avenida de aguas 

quedó el Pantano totalmente arruhinado, assí por la rotura que 

efectuó en la cava, como por aver dejado todo su cause lleno de 

fangue, sin poder contener porzión alguna de agua pluvial de 

avenidas, para con ella, a sus tiempos, practicar los 

correspondientes riegos." 

 Els propietaris exposaren "los gravísimos 

inconvenientes que se siguen de su retardada reparación", ja 

que havien decaigut les collites dels horts de palmes i les de 

forment i civada, la collita d'oli havia quedat reduïda a la 

meitat i, mentrestant, s'havia de seguir pagant la pensió anual 

de 420 pesos a la casa dels Llanos pels diners emprats un 

segle abans per a construir el pantà. Finalment, els signants 

demanaven que 

"se condigne mandar la reparazión de dicho edificio, ya 

formalizando reparto según el número de taullas de cada indivíduo 

sujetas a riego o ya poniendo en práctica los derechos de nuevo 

impuesto." (16) 

 Finalment, el 30-06-1763 es dictà una Reial 
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Provisió per la qual 

"se encargó la obra del Pantano que se expresa en dicha petición al 

Arquitecto Dn Marcos Evangelio, atendiendo a ella sin más 

aumento de salario que el que tiene por la fábrica de la Yglesia." 

També s'autoritzà la vila a prendre diners dels fons de propis 

i arbitris per a destinar-los a l'obra. (17) El 1764, aquestes 

obres es trobaven ja molt avançades, ja que en la visita 

ordinària que alcalde, regidor i síndic feren al pantà i la 

sèquia Major, van reconèixer 

"todas sus obras, empezando por la cava o Rotura que actualmente 

se está trabajando en ella y la encontraron muy adelantada y en 

bellísimo estado para poder contener dicho Pantano en su cauze 

porción de agua de bastante consideración." (18) 

 Les obres es degueren acabar aviat ja que, segons 

Ibarra, el 17-07-1765 el municipi nomenà un pantaner i un 

ajudant. (19) El 26-06-1767, el Consell tornà a nomenar 

pantaner i ajudant i va veure, així mateix, els "Capítulos que 

deverán guardar y observar el Pantanero y Ayudante a cuio 

cargo se puciese el cuidado y conservación del Pantano." 

També el contingut d'aquest document és revelador de la 

gran importància que la vila donava al pantà malgrat el poc 

profit que n’obtenia, ja que s'hi estipulaven condicions molt 

precises i estrictes, tant per a la guarda de la presa com per a 

l'ús dels predis veïns. Així, en cap moment s'havia de deixar 

sol l'edifici, sinó que de dia havia de ser-hi un dels dos 

encarregats i, de nit, tots dos. Ningú no podria entrar a la 

casamata on estava col·locada la paleta per al govern del 

pantà, ni entrar a la volta on hi havia el portó. Els dos homes 

havien de moure la paleta cada tres dies perquè no es 

rovellàs. A més, ningú no podia fer llenya ni pasturar els 

ramats per la vora de l'aigua, ni llançar-hi pedres rodant, ni 

passar per damunt de la paret. I, en fi, pantaner i ajudant 

havien de tenir en bones condicions la barca i els estris que 

la vila els lliurava. (20) 

 A finals dels anys seixanta hi ha notícia encara de 

diverses operacions i obres de manteniment. Així, el 1767, 

l'enginyer Pedro de Ara, que aleshores dirigia les obres de la 

caserna de cavalleria, hagué d'intervenir en el pantà i, segons 

l'acta municipal del 30-10-1767, ho féu amb èxit, ja que 

aconseguí 

"desembarasar el portón del pantano de un peñasco que se atracó 

por lo interior de él y embarasava absolutamente la salida de las 

aguas." (21) 

 Uns quants dies després, Ara féu un nou 

reconeixement de l'obra, motivat pel fet que l'aigua s'havia 

endut el portó en obrir la comporta per a fer neteja. En el seu 

informe, signat el 08-11-1767, l'enginyer donà instruccions 

tècniques molt precises per a reparar i netejar el vas, en les 

quals insistia en la gran utilitat de la fàbrica, ja que es 

tractava de 

"la alaja más preciosa que tiene esta gran población y que la 

riquesa, el bien estar y la vida de este pueblo consiste en que este 

Pantano esté corriente, pues sin eso, ni los molinos de aceite y 

harineros pueden moler, ni regarse tan dilatada y deliciosa huerta." 

(22) 

 Però tots els esforços foren inútils. El pantà no 

arribà mai a funcionar adequadament i els problemes van ser 

continus. Així s'exposava uns quants dies abans que Ara fes 

el seu informe, el 04-11-1767, quan el Capítol es lamentà 

dels múltiples i greus perjudicis 

"que se vienen experimentando desde que se abrió el portón del 

pantano, a ocasión de la crecida porción de cieno y maleza que 

dexó a la salida de él, sin poderse separar por la falta de aguas 

vivas, mediante lo qual, no pudiendo salir las naturales por la 

paleta, ni cerrarse por aora dicho pantano, respecto que desde el día 

de su apertura se perdió el portón, las que salen, tropezando con el 

cieno, ni sirven para los riegos ni pueden beber en ellas las gentes 

pobres que no tienen cisternas, ni lo son útiles para el servicio de 

los molinos de aceyte." (23) 

 Dos dies després, el 06-11-1767, el Capítol insistí 

de bell nou que "las repetidas avenidas de aguas lluvias del 

próximo mes pasado", que s'havien endut el portó del pantà, 

van destruir també "la rafa eo presa principal de donde 

toman las [aguas] naturales para el riego de la Huerta por la 

Acequia Mayor" i acordà netejar i reparar l'obra a jornal, ja 

que les 

"que se hacen por remate, por más capítulos y condiciones que se 

pongan para asegurar su idoneidad y fortaleza, nunca puede 

conseguirse como corresponde, por el estudio que ponen los 

asentistas en el ahorro de materiales y jornales, de que se siguen los 

daños que se dexan entender y de que se deven huir, especialmente 

en las obras que se hacen en agua." (24) 

 Dos anys després, el 1769, el Consell tractà la 

possibilitat de fer un altre forat en la paret del pantà, 

immediat a la paleta. Tanmateix, els pèrits no acabaven de 

decidir si era o no era convenient fer-lo i, com dos anys 

abans, el Capítol volgué aprofitar l'estada a Elx de l'enginyer 

militar Pedro de Ara per a demanar-li que visuràs l'edifici i 

hi emetés un informe. Ara havia d'estar assistit per Sebastià 

Garrafulla, mestre pedrapiquer que havia fet d'oficial major 

"en las obras nuevas de dicho pantano" i, per tant, podria 

"poner en su noticia quanto necesitase." L'enginyer, però, 

s'excusà i digué que no podia accedir a la comanda de la 

vila. Així, doncs, el Consell manà que fes l'informe 

Garrafulla tot sol. (25) 

 Finalment, durant els anys setanta i vuitanta 

s'aconseguí que el pantà funcionàs de manera adequada, 

probablement perquè no hi va haver fortes avingudes 

d'aigua. Aquests anys el Consell prengué en diverses 

ocasions, com a cosa habitual, l'acord de desarmar i netejar 

les paletes i el portó, fer una roda de bronze en la maquinària 

de la paleta o pagar petites obres de composició fetes en 

l'edifici. (26) El 1782, però, sembla que la vila tenia pendent 

d'aprovació en el Consell de Castella un projecte "sobre 

reparación del paredón o muralla del pantano", amb un cost 

de més de 10.000 lliures, ja que aquest projecte fou un dels 

que la vila posà com a excusa per no accedir a la proposta de 

l'Estat de comprar accions del banc de San Carlos, creat 

aquell mateix any. (27) I en efecte, el 22-09-1786, 

l'arquitecte acadèmic valencià Vicent Gascó escrigué des de 

València al Consell d'Elx una carta en què donava 

instruccions sobre el començament de certes "obras en el 

pantano", de les quals ell havia fet un projecte, ja aprovat pel 

Consell. Segons el parer de Gascó, 

"V.S. podrán desde luego elegir un maestro de obras práctico y de 

su satisfacción para que execute las del pantano con arreglo a la 

orden del Consejo y al proyecto que yo hice y se ha servido 

aprobar", 

com també que 

"se acopie una porsión de cal, y que se le amase con arena de buena 
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calidad; como igualmente que se dé principio al arranque de la 

cantería de las sercanías del pantano." 

 Però l'arquitecte advertia sobre les possibles 

inclemències del temps de tardor que s'apropava: 

"Si a V. S. le parece que por lo adelantado de la estasión convendrá 

diferir el acopio de materiales y el arranque de la cantería para el 

siguiente año, pues casi nos hallamos ya en el Ymbierno, lo tengo 

esto por mejor y de mayor aorro en el gasto de la obra y así espero 

me avisen V.S. lo que tienen por más conveniente." (28) 

 Tanmateix, les obres indicades per Gascó no es 

degueren començar de seguida, ja que en els llibres d'actes 

municipals del 1788 es torna a indicar que anaven a 

iniciar-se obres en el pantà, per la qual cosa el Consell es va 

veure obligat a destapar el portó i omplir les basses i els 

pous per al consum domèstic de la vila abans de començar-

les, i tirar l'aigua a la rambla. (29) El 1791, aquestes obres 

encara no s'havien pogut concloure per problemes 

burocràtics, cosa que, segons l'acta, les exposava a un perill 

eminent. El 29-04-1791, com que l'intendent no havia 

contestat els anteriors avisos de la vila, per si s'havien perdut 

els papers, el Capítol acordà tornar a escriure-li. (30) Les 

obres iniciades el 1786 es deuen correspondre amb les 

realitzades per un mestre de nom Pasqual Berenguer, el 

qual, el 30-12-1791, presentà al Consell una certificació 

d'obres en el pantà per valor de 26.597 reals, una suma 

important si la comparem amb les despeses habituals fetes 

aquells anys pel municipi en altres obres urbanes. (31) A 

final de segle, el Consell continuà projectant la millora del 

pantà, ja que segons l'acta municipal del 08-08-1793 s'hi 

havien de fer grans obres, consistents en "serrar el Portón 

del Pantano" per tal de reportar utilitat "a el público [y] los 

riegos de olivares y tierras en el próximo simentero." 

Aquestes obres havien estat ja autoritzades per l'intendent 

del Regne i s'havien pressupostat en 600 lliures, però, com 

que la Junta Municipal de Propis no disposava d'aquesta 

quantitat de diners, exposà el problema al Capítol. (32) 

Potser el projecte d'aquesta obra fou el motiu pel qual 

l'arquitecte acadèmic Josep Gonzàlvez de Coniedo, el qual 

es trobava a Elx aquells anys, dibuixà una interessant secció 

del pantà, dibuix del qual coneixem una còpia feta per 

Ibarra, titulada Plano horizontal del buzón o surtidor del 

agua del Pantano para demostrar la obra que se ha de 

hacer para la colocación de la compuerta o Portón como se 

hallaba antiguamente. (33) 

 Malgrat les importants intervencions que hi va 

haver a finals del set-cents i també, com veurem, a principi 

del vuit-cents, a meitat del XIX el pantà es trobava en mal 

estat. Segons l'acta municipal del 07-12-1841, el pantà es 

trobava destruït des que una forta avinguda d'aigua per la 

rambla el 08-09-1793 l'enrunà i deixà l'edifici "sin uso 

alguno." Ibarra donà per bona aquesta notícia del vuit-cents i 

la replegà en diversos escrits del 1892, el 1895 i el 1914, i 

donava també, de vegades, com a data de l’enrunament el 

03-09-1793. (34) Tanmateix, en les actes municipals 

d'aquell any només es consignà que el 14-10-1793 hi hagué 

una forta avinguda d'aigua que va malmetre el pont Vell, 

però no es deixà dit res del pantà. (35) La notícia del total 

enrunament del pantà el 1793 contrasta amb acords 

posteriors del Consell, com ara el del 31-12-1793, pel qual 

s'aprovà un certificat del sobreestant i del mestre 

pedrapiquer de les obres del pantà que pujava a l'enorme 

suma de 4.194 lliures, les quals, segons s'especificava, 

s'havien gastat entre gener i novembre d'aquell any. (36) 

També hi va haver obres el 1796, ja que a final d'aquell any 

el sobreestant Blai Bernabeu i el mestre d'obres Antoni Jover 

presentaren onze certificacions de les obres fetes que 

pujaven a 12.322 reals. (37) També Gozálvez esmenta la 

col·locació d'un portó nou el 1797, el qual es trencà el 1802. 

(38) 

 Finalment digam que quan Cavanilles visità el 

pantà, devers el 1796 o el 1797, el trobà buit, però no referí 

que la presa es trobàs malmesa ni tampoc que hi hagués 

obres a mitjan fer. D'altra banda, la descripció que 

Cavanilles féu del pantà d'Elx és una excel·lent mostra del 

seu pensament il·lustrat i de la seua esplèndida prosa. Paga 

la pena transcriure'n alguns paràgrafs: 

"De allí adelante todo son cerros coronados de piedra, cuya base 

por lo común es térrea, aumentan progresivamente de altura, y al 

fenecer dexan una garganta o profundo barranco en que se halla el 

pantano, el qual se compone de un murallón que en arco une los 

dos cerros, y tiene 100 palmos de altura, con 54 de espesor en la 

base, y 40 en la parte superior, donde forma una terrasa o esplanada 

de 85 varas, espacio que media entre dichos cerros. Tiene también 

su puerta excavada en la raíz de uno de los cerros para soltar las 

aguas cuando ha de limpiarse; pero ni es tan ancha como la del 

pantano de Tibi o Alicante, ni la obra tan soberbia, bien que 

compuesta de sillares." 

 Advertia Cavanilles que aleshores el pantà es 

trobava buit i amb molta terra, ja que la comporta 

"estaba abierta a la sazón, y pude entrar en aquel dilatado estanque, 

sin más aguas entonces que las que continuamente corren por el 

barranco: vi en lo interior lomas considerables de tierra, que deben 

disminuir la capacidad; y en el cubo o cilindro hueco y tan alto 

como el murallón, varias ventanas por donde las aguas embalsadas 

entran y van baxando en busca del grifo o paleta para salir a 

descubierto, y correr hacia las huertas." (39) 

 A la vista d'aquestes dades, doncs, podem 

concloure que no hi va haver la destrucció i inhabilitació 

total de l'obra el 1793 i que l'abandó definitiu de l'edifici, si 

és que es va produir, fou durant el període de misèria dels 

anys 1808-1829, com a conseqüència de la situació 

provocada per les guerres, les epidèmies, els terratrèmols, els 

conflictes polítics i la mancança de diners. Altres autors 

també han mostrat la seua estranyesa davant aquest suposat 

enrunament total del pantà el 1793. Així, Eugenio Sánchez, 

en el catàleg de plànols d'obres hidràuliques de l'Arxiu del 

Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, en parlar del pantà 

d'Elx suposa que 

"el Ayuntamiento tomó las prevenciones necesarias para su parcial 

utilización, pues en varios expedientes custodiados en el Archivo 

del Ministerio, se mencionan riegos y subastas de aguas anteriores a 

1836." (40) 
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03. PANTÀ AL VUIT-CENTS I AL NOU-CENTS 

 

Com a finals del segle anterior, també les notícies del 

començament del vuit-cents parlen d'un pantà encara en ús. 

Així, el 1802 hi havia aigua embassada, ja que poc abans de 

la visita a Elx dels reis Carles IV i Lluïsa de Borbó, les actes 

municipals consignaven amb consternació que s'havia 

trencat el portó i se n'eixia l'aigua tota bruta, la qual cosa, 

evidentment, era especialment greu pocs dies abans de la 

visita dels reis i el seu nombrós seguici, els quals 

necessitaven l'aigua per a l'ús domèstic. Es referia que 

"ha saltado el portón que retenía las aguas del pantano y se está 

saliendo toda el agua, motivo por el que viene el agua turbia, inútil 

para todos los consumos del pueblo." (01) 

 Tretze anys després, però, en la sessió del 

09-11-1815, amb motiu d'un debat sobre l'assignació de sou 

a l'alcalde major, ja es parlà de la necessitat de reedificar el 

pantà. (02) Els anys deu i vint, però, foren difícils. Hi hagué 

la guerra del Francès, les grans epidèmies de febre groga i 

còlera del 1811 i dels anys següents i els forts terratrèmols 

del 1829. Malgrat això, alguns autors mantenen que hi 

hagué una reparació del pantà el 1836 feta per l'Ajuntament 

després que una riuada obrís "un gran boquete en la presa." 

(03) Tanmateix, no hem trobat consignada aquesta 

destrucció ni la hipotètica intervenció municipal d'aquest 

any. Amb seguretat, la reconstrucció del pantà es tornà a 

plantejar els anys quaranta amb motiu, segons es deia, d'una 

gran sequera. Aquesta època era, certament, més pròspera 

econòmicament i la burgesia, que ja detenia el poder 

municipal, tenia nombrosos interessos en el 

desenvolupament agrícola d'unes terres de la seua propietat 

acabades d'adquirir a una noblesa en decadència o a l'estat 

que les havia desamortitzat. Així, el 07-12-1841 

l'Ajuntament considerà que la mancança d'aigua en aquest 

terme havia destruït tot de vinyes, oliverars i arbres fruiters i 

els planters i els arbrats desapareixien. En canvi, es deia, una 

obra útil com el pantà, que podria ser summament 

beneficiosa per a l'agricultura del terme, es trobava sense ús, 

destruïda, s'hi insistia, des del 08-09-1793, "por efecto de un 

diluvio de aguas." Com l'Ajuntament adduí que no 

disposava de recursos per a reconstruir l'obra, es convocà 

una junta de les sèquies Major i de Marxena per plantejar la 

cessió del pantà al comú dels regants i que ells costejassen 

les obres de reconstrucció. La cessió s'havia de fer conforme 

es trobava l'edifici, amb totes les seues vessants, drets i 

deures, dels quals era especialment gravós el cens del comte 

de Torrellano, pres per a construir el pantà dos segles enrere. 

A més de fer-se càrrec de tot, els regants havien d'entregar 

30.000 reals per a la casa de beneficència. (04) Certament, 

amb la cessió del pantà per l'Ajuntament als propietaris de 

l'aigua, igual que amb la cessió de les sèquies feta el 1791, 

ens trobem al davant de la desamortització d'un bé comunal 

plantejada en benefici d'uns nous empresaris agrícoles, entre 

ells el mateix alcalde Josep Bru i Piqueres, que formaven 

part d'una nova classe social que emergia triomfant de la 

revolució burgesa. (05) 

 Les condicions de cessió del pantà foren molt 

favorables per a la burgesia que el va rebre. Fins i tot 

s'acordà que el lliurament dels 30.000 reals a l'hospital es fes 

quan volguessen els comuns de les sèquies, encara que, 

mentrestant, havien de pagar un interès del 5%. També la 

cessió i la reconstrucció del pantà foren ràpides gràcies als 

interessos en joc i a la bona situació econòmica de l'Elx 

d'aquells anys. Tot plegat fa pensar en una operació 

d'alienació ben planificada. Així, l'endemà de l'acord 

municipal de cessió (el 08-12-1841) la Junta General dels 

Propietaris d'aigua d'ambdues sèquies, presidida per l'alcalde 

Josep Bru, acordà que era útil i convenient el projecte de 
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l'Ajuntament d'habilitar el pantà i es nomenà una comissió 

de vuit propietaris d'aigua perquè recollís la situació dels 

comptes, els deutes, l'estat de l'edifici, les obres i les 

despeses de reconstrucció segons l'informe de l'enginyer 

provincial, etc. Al cap de quatre dies (l'11-12-1841) es 

tornaren a reunir en la sala capitular de l'Ajuntament els 

comissionats, l'alcalde Bru i el comte, els quals arribaren a 

diversos acords econòmics sobre el deute. (06) L'enginyer 

provincial de camins, Elies Aquino, féu els estudis i els 

pressupostos de les despeses que caldria fer en el pantà 

"hasta ponerlo corriente." El 17-02-1842, el Capítol veié 

aquest informe i l'envià tot seguit a una comissió nomenada 

a l’efecte, sense entrar a considerar el fons de la qüestió. (07) 

El 20-02-1842 les juntes de propietaris aprovaren la 

proposta de l'Ajuntament i acceptaren la cessió del pantà a 

favor del comú dels regants per tal de reconstruir-lo. També 

l'Ajuntament, vist que hi havia acord entre les parts, aprovà 

la cessió del pantà i elevà l'expedient a la Diputació perquè 

l'aprovàs també. (08) Segons les actes municipals, al mes 

següent (el 29-03-1842) ja s'havien començat a fer algunes 

obres per a la rehabilitació del pantà i, segons el pressupost 

de l'enginyer Aquino, es preveia invertir-hi més de 200.000 

reals. (09) L'escriptura de cessió s'atorgà el 01-04-1842 i 

l'Ajuntament féu la donació del pantà 

"por juro de heredad y para siempre jamás, en favor de los 

propietarios y poseedores de agua de las dos acequias." 

 Segons Ibarra, l'inici efectiu de les obres de 

reconstrucció del pantà fou el 21-06-1842, el sobreestant de 

l'obra fou Rafael Llofriu i el mestre d'obres fou Josep 

Gonzàlez, potser el mateix mestre que delineà el magnífic 

plànol geomètric d'Elx del 1849. No coneixem el projecte de 

reconstrucció del pantà, probablement obra de l'enginyer 

provincial Aquino, com tampoc les particularitats dels 

treballs. Aquests s'acabaren aviat (el 01-04-1843) i tot seguit 

començaren de bell nou les dificultats de manteniment: s'hi 

posà un portó de ferro fos que pesava 26 quintals, però una 

avinguda d'aigua se l'emportà el següent més de maig i no 

fou trobat fins al mes de juliol, malmès enmig del camp. 

Aleshores se'n féu un altre de fusta. Finalment, el pantà es 

tornà a veure ple el 03-09-1846, "celebrándose el 

acontecimiento por este vecindario con grandes muestras de 

júbilo", segons Ibarra. (10) 

 Durant la segona meitat del vuit-cents, continuaren 

els conflictes amb l'aigua, i l'obra del pantà experimentà 

destrosses provocades, de vegades, pels mateixos veïns. 

Segons un document de l'època, el 1858 alguns homes del 

partit rural del Derramador trencaren el portó del pantà i 

amb l'aigua que isqué regaren les seues terres "a porfía." En 

aquest document s'indica que 

"a hachazos y con escoplos rompieron las maderas que lo sostenían 

[y] se dijo, según voz pública, que aquellos con antelación tenían 

escurados los azudes y acequias y el hecho se practicó de mano 

airada." 

 S'hi afegia que 

"el tribunal del juzgado de primera instancia abrió sumario, con el 

objeto [de ver] si podía averiguar la existencia de algún reo 

perpetrador de tan grave delito para imponerle el castigo 

competente." (11) 

 A finals del vuit-cents un altre tema clau a Elx, 

sobre el qual s'escrigueren nombrosos articles, fou de bell 

nou la construcció del canal de desviació del Vinalopó abans 

que l'aigua entràs al pantà, per tal d'evitar que n'augmentàs la 

salinitat. Aquesta obra, com hem vist, ja s'havia plantejat al 

sis-cents i al set-cents. Ramos fa referència a un text anònim 

i sense data segons el qual 

"el pantano de Elche no es apto para retener embalsadas las aguas 

de las avenidas a causa de las substancias minerales existentes en su 

interior, de la putrefacción de las yerbas que allí se crían, a más del 

inmenso cieno que encierra, todo lo cual contribuye a que sus aguas 

sean pestilentes y nocivas a la agricultura, por lo que el canal de 

desviación, arrancando de un sitio adecuado para que no se 

mezclen las aguas dulces con las amargo-saladas, beneficiaría 

grandemente a Elche." (12) 

 També l'enginyer Lafarga exposà a començament 

del nou-cents raonaments semblants per a defensar la 

necessitat del canal de desviació, el qual calia fer 

"para evitar las abundantes pérdidas que por filtración, evaporación 

y sostenimiento de vegetaciones parásitas, se producen dentro de su 

recinto. Estas pérdidas, si bien no tienen importancia en tiempo de 

avenidas, la tienen y mucha en aguas normales, y principalmente en 

estiaje, cuando sale del Pantano toda el agua que en él entra. 

Entonces estas pérdidas se elevan al 30 por 100, y es del mayor 

interés evitarlas. Además nacen en el interior del embalse algunos 

manantiales amargo-salados que, al mezclarse con las aguas dulces, 

las estropean, comunicándoles sus propiedades perjudiciales." (13) 

 El 1910, Lafarga féu cinc propostes 

interrelacionades per a millorar el reg d'Elx amb l'aigua del 

Vinalopó, la qual cosa evidencia la importància que en 

aquells anys tenien les obres hidràuliques, fins i tot amb una 

aigua de tan poca qualitat com la nostra. Lafarga proposà 

"la desviación de las aguas normales al río a su entrada en el 

embalse; la limpia del Pantano; el recrecimiento de su presa; el 

revestimiento de la acequia Mayor y, por último, el encauzamiento 

del río en su último trayecto, o sea entre Elche y el mar." 

 Segons Lafarga, aquestes obres constituïen 

"el programa de obras indispensables para aprovechar toda el agua 

que por el río Vinalopó circule y, como consecuencia, para mejorar 

considerablemente los riegos de Elche." (14) 

 El canal de desviació permetria un millor 

aprofitament de l'aigua, i també disposar d'un salt hidràulic 

de 30 m, "de gran valor industrial." Però, a més, permetria 

posar en pràctica un enginyós sistema ideat per Lafarga per 

a netejar el pantà de la terra que havia disminuït la capacitat 

del vas. Així, s'havia d'utilitzar l'aigua de les avingudes de 

tardor per a arrossegar el fang, tant pel canal principal com 

des del canal lateral construït amb la desviació, des del qual 

l'aigua agranaria, per dir-ho així, tota la vessant de llevant 

del pantà i arrossegaria els dipòsits de fang. La capacitat de 

l'embassament augmentava amb aquesta neteja del vas i 

també amb el creixement proposat de la represa fins al nivell 

de la presa de Pavia, molí situat aigües amunt, els drets del 

qual assenyalaven la cota màxima que podia assolir l’aigua 

embassada. (15) Lafarga considerava que calia fer recréixer 

la presa uns 4 m d'alçada per a duplicar la capacitat de 

l'embassament. Segons ell, aquesta obra no oferiria cap 

dificultat tècnica, ja que el recreixement era petit, la presa es 

trobava "perfectamente estribada en la roca", la fàbrica tenia 

una "esmerada construcción" i, a més, com ja hem dit, 

considerava que el conjunt resistia més com una volta que 

com un mur. (16) En canvi, en opinió de Lafarga, no seria 
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convenient netejar el pantà si no s'assegurava abans "el 

desagüe al mar de los tarquines y légamos que en la limpia 

se arrastren", mitjançant la canalització del Vinalopó fins a 

la desembocadura. Això era així 

"porque al llegar el río a dos kilómetros aguas abajo de Elche se 

pierde su cauce, y al divagar la corriente por los campos 

colindantes, se producen una serie de encharcamientos sumamemte 

nocivos para la salubridad pública, por las emanaciones perniciosas 

que de allí surgen." 

 Lafarga concloïa que 

"sin encauzar previamente el río, no es posible pensar en limpiar el 

pantano, pues esto equivaldría a sembrar la muerte por todo el 

campo bajo de Elche. Tal sucedió hace setenta años, en cuya época 

la limpia del Pantano produjo tales calenturas que la población rural 

quedó completamente diesmada. Ante tal desastre, se mira con 

verdadero terror el problema de la limpia del pantano." (17) 

 Aquesta nova qüestió de canalitzar el riu Vinalopó 

des d'Elx fins a la mar havia estat tractada per primera 

vegada des del govern uns quants anys abans. El 

30-12-1905, segons deia el polític liberal José Canalejas en 

una carta a Alfredo Llopis, ell mateix havia cursat ordres 

"mandando hacer los estudios para la canalización del 

Vinalopó en la sección de Elche al mar, cumpliendo con ello 

compromisos que ahí contraje." Canalejas, aleshores 

president del Congrés dels Diputats arribava a afirmar que 

"después que terminen los estudios, yo demostraré a Elche 

que no soy un ingrato ni un olvidadizo." (18) 

 El 1911, l'Ajuntament arribà a emetre un informe 

d'un projecte de desviació del Vinalopó entre el pantà i la 

mar, tramès pel governador de la província. La corporació 

opinà que amb aquella obra "se evitarían los daños inmensos 

que en las heredades cercanas se producen, inutilizando 

durante varios años los terrenos inundados por las avenidas 

del río", com també que s'aconseguiria el sanejament d'un 

extens territori, amb beneficis per als municipis de Dolors i 

d'Elx. Es considerava, a més, que els terrenys que s'havien 

d'ocupar "para la variación del cauce son terrenos incultos 

en su mayoria, pertenecientes a la clase llamada de Saladas." 

Es calculava que l'expropiació dels terrenys a penes costaria 

25.000 ptes. i, per tant, es concloïa, era molt convenient que 

tal obra es construís a càrrec de l'estat. (14) Tanmateix, de 

totes aquestes propostes de principi del nou-cents relatives al 

reg d'aigua salada del camp d'Elx, només es portaren a terme 

la canalització d'un tram de la sèquia de Marxena i la 

construcció del canal de desviació, la qual constituí l'obra 

més important feta per a aprofitar l'aigua del Vinalopó 

després de la reconstrucció del pantà. Segons Ramos, les 

obres del canal de desviació s'iniciaren el 20-08-1906, i el 

07-01-1907 es començà a treballar en el Castellar de 

Morera. (20) En el transcurs de l'obra l'Ajuntament hagué de 

fer diverses concessions, ja que s'ocuparen béns de propis. 

Així, segons els llibres d'actes municipals, el 1907 es 

gestionava el projecte per a la sèquia de desviació i la 

Jefatura de Montes d'Alacant demanà que l'Ajuntament 

d'Elx donàs servitud de pas de l'aigua per la serra del 

Castellar, i va enviar una còpia de la memòria i dels plànols 

que havia presentat el president de la Junta d'Aigües del 

pantà. (21) També el 1910 l'Ajuntament va rebre el permís 

de la Delegació d'Hisenda per a vendre terrenys de les serres 

de Pedrera, Ferriol i Castellar i recaptar fons per a les obres 

del canal de desviació. (22) 

 En l'interessant opuscle del 1910 Los riegos en 

Elche, Lafarga descrigué les obres de desviació fetes sota la 

seua direcció. Segons Lafarga, la secció del canal era 

trapezoïdal i tenia 1,80 m de base, talusos d'1/5 i 1,20 m 

d'altura. La fàbrica era de maçoneria, acabada exteriorment 

amb pedra i enlluïda interiorment amb ciment. D'acord amb 

els càlculs, hi podia circular un cabal de 2.000 l/seg. La 

presa del canal se situà en la mateixa resclosa del molí de 

Pavia, comprat per la comunitat de regants del pantà. A 

continuació s'hagué de construir un túnel de 723,35 m de 

llargària per a travessar la serra del Tabaià. Després venien 

dos túnels més de 220 m i 110,55 m de llargària per a entrar 

al barranc del Carreter i eixir respectivament, com també un 

pont sobre aquest barranc amb un sol arc escarser de 4 m de 

llum. A l'alçada del racó de Morera es feren quatre 

aqüeductes entre túnels: el primer aqüeducte es componia de 

tres arcs de mig punt de 2 m de llum; el segon, de quinze 

arcs de mig punt de 3 m de llum; el tercer, de catorze arcs de 

mig punt de 2 m de llum i el quart es componia de disset 

arcs, també de mig punt i 2 m de llum i d'un altre arc 

rebaixat de 4 m de llum, sota el qual passava un camí. 

Segons Lafarga, l'aqüeducte número dos, 

"tanto por el sistema de construcción que en él se ha seguido, 

aberrugando toda la sillería que lo forma, como por sus armónicas 

proporciones, constituye la obra de fábrica más bella del canal." 

 A continuació venia el túnel per a travessar la serra 

del Castellar, de 651,65 m de llargària i un altre túnel de 

190,80 m de llargària per a travessar el massís del pantà, a 

l'eixida del qual es creava el salt de 29,6 m d'alçada per tal 

d'enllaçar el canal amb l'origen de la sèquia Major "por 

medio de una rampa escalonada, con un cuenco en su pie." 

Al llarg del recorregut foren situades diverses galeries de 

neteja, arenadors i reixes per assegurar la puresa de l'aigua i 

la seguretat de l'obra i per a desembossar i netejar el canal. 

(23) El 1914, quan Ibarra escrigué el seu llibre sobre el reg a 

Elx, la sèquia Major prenia l'aigua del Vinalopó d'un assut, 

aigües avall del pantà, però ja s'havia desviat un quilòmetre 

més amunt de la cua mitjançant aquest canal de desviació 

que abocava l'aigua al peu de la paret del pantà, des d'on 

baixava per la rambla fins a aquest assut, on la prenia la 

sèquia Major. (24) 

 Malgrat la importància i la magnitud d'aquestes 

dues grans obres hidràuliques vuitcentistes fetes al Vinalopó 

(la reconstrucció del mur del pantà i el canal de desviació) 

ambdues començaren a resultar inútils unes dècades després, 

quan les companyies El Progreso i Riegos de Levante 

elevaren mitjançant motors elèctrics aigua de millor qualitat 

des dels assarbs de les Pies Fundacions i del riu Segura i 

feren una nova xarxa de reg per tot el camp d'Elx. A més, el 

canal de desviació quedà inutilitzat després que les 

avingudes enrunassen la presa de Pavia els anys quaranta del 

segle XX. La presa ja no fou reconstruïda i la sèquia Major 

tornà a prendre l'aigua més avall del pantà, després de passar 

per dins d'aquest. El 1990 el canal de desviació es trobava 

trencat i inutilitzat i el pantà totalment ensorrat i taponat, 

amb la qual cosa l'aigua saltava per damunt de la paret de la 

presa. (25) Enrunat el pantà i el canal de desviació, la sèquia 

Major seguí prenent l'aigua per al reg amb l'elemental 

sistema d'assuts que desvien l'aigua del riu cap a la sèquia 
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mitjançant una petita resclosa. I és que, malgrat tot, aquesta 

aigua minvada, antiga i pobra del Vinalopó continua encara 

utilitzant-se per al reg d'alguns dels horts de palmeres i 

també, fins i tot, per a altres conreus en temps de sequera, 

quan no n'hi ha d'altra. 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 06-12-1802, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 09-11-1815, AHME. 

(03) José FERNÁNDEZ, ed., Catálogo de noventa presas, 1984, p. 

249. Eugenio SÁNCHEZ, Planos históricos de obras hidráulicas, 

1985, p. 334. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 07-12-1841, AHME. 

(05) Pedro RUIZ, Señores y propietarios, 1981, p. 366-369. 

(06) Pedro IBARRA, "El pantano de Elche", El Eco Liberal, 

08-05-1892, p. s/n. 

(07) Libro de Cabildos, acta del 17-02-1842, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 21-02-1842, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 29-03-1842, AHME. 

(10) Pedro IBARRA, "El pantano de Elche", El Eco Liberal, 

15-05-1892, p. s/n. Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 166. 

(11) Papeles curiosos, vol. 3, p. 96, AHME. 

(12) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 335. 

(13) Próspero LAFARGA, Los riegos en Elche, 1910, p. 15. 

(14) Ibídem, p. 15. 

(15) Ibídem, p. 16 i 30-31. 

(16) Ibídem, p. 35-36. 

(17) Ibídem, p. 16. 

(18) Citat en Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 337. 

(19) Libro de Cabildos, acta del 27-01-1911, AHME. 

(20) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 336. 

(21) Libro de Cabildos, acta del 16-02-1907, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 18-02-1910, AHME. 

(23) Próspero LAFARGA, Los riegos en Elche, 1910, p. 39-43. 

(24) Pedro IBARRA, Institución del riego de Elche, 1914, p. 155. 

(25) Vers el 1995 el pantà es va dessembossar tot sol i des 

d’aleshores es troba buit i ensorrat. El fang que arrossegà per la 

llera, juntament amb els residus perjuidicials que les fàbriques de 

marbre de Novelda (contra tota norma) llancen al riu, aconsellaren 

reparar el canal de desviació entre el 1994 i el 1995, amb la qual 

cosa es va parlar també de reutilitzar el salt per a produir 

electricitat. Malmès de nou el canal de desviació el 2003, la sèquia 

Major ha tornat a agafar l'aigua del riu des de la presa situada una 

mica més amunt del molí dels Magros. 

 

04. COMPANYIES DE REG 

 

La preocupació per millorar el reg de les terres d'Elx fou, 

durant la segona meitat del vuit-cents, un tema central en les 

preocupacions dels erudits, els polítics i els empresaris 

locals. Com hem dit, Aurelià Ibarra escrigué articles 

abrandats defensant el transvasament d'aigua del Xúquer al 

Vinalopó, ja que, segons deia Ramos, 

"sus consecuencias habían de ser una potentísima palanca que a su 

impulso levantara la cifra de nuestra riqueza a una altura 

inconmensurable." (01) 

 També Pere Ibarra, a començament del nou-cents, 

publicà en la premsa local nombrosos articles sobre el reg i 

l'aigua, a més d'escriure l'obra Estudio acerca de la 

institución del riego de Elche y origen de sus aguas (1914), 

premiada per la Reial Acadèmia de Ciències Morals i 

Polítiques de Madrid. Aquests intents de portar aigua durant 

el nou-cents foren diversos. Així, el 1913 s'intentà portar a la 

província d'Alacant l'aigua de les llacunes de Ruidera i en 

temps de la Segona República, el 1932, es començà a 

projectar el transvasament del Tajo al Segura per a regar els 

camps de Lorca, Cartagena, Elx i Alacant, projecte del qual 

el ministre d'Obres Públiques arribà a donar compte a les 

Corts el 30-11-1932. (02) Tot plegat dóna idea de l'actualitat 

del tema i de com capitalitzà l'atenció de la societat elxana i 

alacantina durant les dècades del tomb de segle. 

 Fet i fet, la primera aportació important d'aigua per 

a regar el camp d'Elx va arribar aquests anys amb les 

elevacions d'aigua fetes des del riu Segura per diverses 

companyies privades de reg. La primera duia el nom 

típicament noucentista de Sociedad Nuevos Riegos El 

Progreso i es va fundar el 11-04-1906 per a aprofitar l'aigua 

que venia pels assarbs del Baix Segura, segons un projecte 

del pèrit industrial i electricista Ernest Martínez i Riviere. 

Aquesta companyia féu importants obres hidràuliques, amb 

les quals s'aconseguí irrigar una gran extensió de terres del 

camp d'Elx. L'aigua, elevada amb motors, arribà a les 

partides rurals de Daimés, la Foia, Asprelles i la Baia, la 

zona agrícola més rica del municipi. Un segon ramal regà la 

Marina i el Molar. Segons Ramos, pel juliol del 1906 

començaren les obres per a prendre aigua dels assarbs, al 

terme de Sant Fulgenci, i el 09-01-1910 s'inauguraren els 

regs de la Marina i del Molar. (03) Segons Gil i Olcina, el 

negoci va anar bé i la companyia aconseguí augmentar la 

concessió d'aigua, comprà salts en el Segura per a 

procurar-se l'electricitat i amplià a poc a poc la superfície 

regada, de manera que en menys de mig segle es passà de 

500 ha a 10.800 ha. (04) Aquestes obres hidràuliques 

implicaren importants modificacions en el territori, tant en el 

paisatge agrari com en les infraestructures del camp. El 

1909, la companyia del Progrés demanà autorització a 

l'Ajuntament per a creuar els camins del terme, ço és, 

"atravesar las vías públicas de este término, a fin de ejecutar en 

ellas los puentes, sifones y tendidos de tuberías y todo lo demás 

necesario para establecer la acequia para dar riego a la Marina y al 

Molar." 

 La corporació es conformà a donar aquest permís, 

sempre que es procuràs no interrompre el pas i fos a compte 

de la societat la conservació de les vies en el tros ocupat pel 

servei de reg. (05) El 1911, Andreu Gomis i Alonso, 

president de la societat, tornà a demanar permís per a 

travessar "algunas vías de comunicación situadas en este 

término, al objeto de ejecutar las obras necesarias para la 

conducción de aguas" i es passà a informe de la Comissió de 

Policia i Obres. (06) Al llarg del 1912, amb l'ampliació de 

les obres de nous regadius, se succeïren les sol·licituds del 

Progrés per a travessar carreteres i camins del terme. Així, 

pel febrer, el canal que construïa la companyia havia de 

creuar la carretera d'Elx a Dolors, "por medio de una tubería 

de cemento armado." L'Ajuntament autoritzà 

immediatament les obres i envià l'expedient a informe de la 

Direcció d'Obres Provincial, amb la consideració que 

"la sociedad solicitante merece toda clase de protección y ayuda 

porque el fin que persigue es notoriamente beneficioso para los 

intereses generales de la población." 
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 També el mes de juliol, el Progrés demanà creuar 

els camins del Derramador, de Santa Pola i de Guardamar. 

(07) Finalment, el 13-02-1913 es començà a vendre 

oficialment l'aigua del Progrés en un local del carrer dels 

Sants Metges. (08) I el 1914, un altre president de la 

companyia, Dídac Pascual i Oliver, demanà llicència per a 

fer la seu social al carrer Empedrat i la plaça del Teatre, 

després d'enderrocar la casa preexistent. (09) Respecte als 

beneficis d'aquesta aigua dels canals del Progrés al camp 

d'Elx, ja el 1914, Ibarra considerava que 

"aún cuando su utilización exige el empleo de máquinas 

elevadoras, tal es la necesidad, energía y entusiasmo de sus socios 

que ya hoy benefician una buena porción de terreno." (10) 

 L'èxit de l'empresa fou tal que el 1921 diversos 

propietaris de terres de la Marina, el Molar, Guardamar i 

Sant Fulgenci, fundaren una nova societat, denominada 

Riegos El Porvenir, nom també propi de l'optimisme dels 

primers anys del segle, que elevà més aigua dels assarbs 

destinada a regar unes 625 tafulles. (11) 

 Però, la gran empresa de dotar d'aigua bona per al 

reg tot el camp d'Elx i també els municipis veïns, la va 

escometre la companyia Riegos de Levante al llarg dels anys 

vint. Aquesta fou una magna obra hidràulica, encara que 

crònicament deficitària, amb la qual es donà reg a molts 

milers d'hectàrees que comprenien la major part de la 

comarca del Baix Vinalopó, part de les de l'Alacantí i del 

Baix Segura i fins i tot de Múrcia. L'autor del projecte fou 

l'enginyer de camins Josep Maria Serra i Alonso del Real, 

nascut a Barcelona i titulat a Madrid, el qual també projectà i 

dirigí les obres del ferrocarril d'Alacant a Dénia. Després 

que el projecte fos rebutjat per diverses empreses 

espanyoles, l'obra fou construïda amb capital francès. S'hi 

aprofità l'aigua que el riu Segura abocava a la mar en la 

desembocadura, a més d'un naixement que hi havia, a gran 

profunditat, en el llit del riu. Aquesta aigua era elevada amb 

motors elèctrics situats tot al llarg del canal principal, traçat 

en direcció sud-nord. Des d'aquest canal principal l'aigua es 

distribuïa per gravetat cap a llevant i cap a ponent. (12) 

Segons Gil i Olcina, en el capital social de la Real Compañía 

de Riegos de Levante tenia un elevat percentatge de 

participació la Banca Dreyfus de París, entre els accionistes 

de la qual es trobava el mateix rei Alfons XIII. L'aigua 

propietat de la companyia provenia de les successives 

concessions fetes pel govern espanyol per a bombar aigua 

del riu Segura des del molí de Sant Antoni, gairebé en la 

mateixa desembocadura, com també dels assarbs de 

drenatge de l'horta d'Oriola i les Pies Fundacions. L'Estat 

donà tres concessions, els anys 1918, 1919 i 1922. La xarxa 

de canals tenia 230 km i regava 39.296,70 ha, de les quals 

19.361 eren al camp d'Elx. (13) L'enginyer Serra projectà 

utilitzar com a dipòsit regulador les 1.600 ha de la llacuna 

del Fondo, d'on els propietaris no treien cap benefici pels 

problemes de drenatge i l'alt contingut en sals de l'aigua. 

Així, s'embassà l'aigua en aquesta llacuna, amb una capacitat 

de setze milions de m3 (14) i amb aquesta intervenció i amb 

la renovació constant de l'aigua, l'embassament del Fondo 

esdevingué una de les zones humides més importants dels 

Països Catalans, amb una gran riquesa faunística. (15) 

 L'Ajuntament tingué coneixement de les obres de 

Riegos de Levante l'hivern del 1919, mercè a un escrit de La 

Agrícola Illicitana, i d'immediat acordà adherir-se "al 

proyecto de traída de aguas del Sr. Serra." (16) La 

construcció dels canals, les conduccions i els aqüeductes 

començà el mateix 1919. L'estiu d'aquell any s'havien iniciat 

ja les obres i, per majoria, l'Ajuntament acordà nomenar fill 

adoptiu d'Elx "Monsieur Charles Louis Dreyfus, promotor 

de la idea que convertirà en fertilizantes las tierras de este 

término municipal." (17) Finalment, la primera part de les 

obres fou inaugurada pel rei Alfons XIII el 01-02-1923 i, 

per a commemorar l'esdeveniment, fou posada una làpida en 

l'aqüeducte sobre el riu Vinalopó situat al sud de la ciutat 

d'Elx, entre els ravals de Sant Joan i de Santa Teresa. 

Aquesta part de les obres permeté regar el camp de 

Torrellano i la part baixa del camp d'Elx, mentre que una 

segona part de l'obra, inaugurada també pel rei el 1925, 

portà l'aigua fins a Crevillent, Albatera, Oriola, Sant Joan, 

Mutxamel i el Campello. (18) 
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05. PLANTACIONS DE PALMERES 

 

En moltes de les zones conreades de l'antiga governació 

d'Oriola i de l'horta de Múrcia són abundants les palmeres 

datileres. Tanmateix, les plantacions més conegudes són els 

horts de palmeres d'Elx, horts, com aquí se'ls ha anomenat 

tradicionalment, i no palmerars. A Elx, hi ha una gran 

extensió de terreny plantat de palmeres, les quals formen 

com un bosc, encara que tal denominació no és del tot 

exacta, ja que les ha plantades l'home amb una finalitat 

agrícola. (01) Els horts immediats a la ciutat estaven tancats 

per parets de maçoneria enlluïdes d'algeps o per bardisses 

d'aromer o de cascabots. Per dins, els horts s'estructuren en 

bancals trapezoïdals o quadrangulars i, algunes vegades, per 

necessitats geomètriques de les particions o per la pendent 
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de les sèquies, en bancals triangulars. En els límits dels 

bancals, damunt els marges, a la vora de la sèquia es troben 

plantades les palmeres, disposades en files senzilles o 

dobles, gairebé sempre seguint el traçat de les sèquies de 

reg. La densitat de peus és elevada, entre trenta i seixanta 

palmeres per tafulla (mesura local de superfície equivalent a 

953 m2) i el conjunt dels horts que envolta la ciutat forma 

una taca contínua de dos quilòmetres de llargària per un 

d'amplària. Els bancals dels horts estaven plantats de 

magraners o d'herba alfals, vegetals que, com hem dit, 

accepten l'aigua salobre del Vinalopó. A començament del 

nou-cents, però, amb els nous regs d'aigua dolça, s'hi van 

poder plantar altres arbres fruiters i conreus hortícoles. (02) 

Des del punt de vista de l'ocupació del territori i de la seua 

significació urbana, els horts immediats a la ciutat són 

diferents dels horts aïllats del terme o de les files de 

palmeres que hi havia arreu la governació d'Oriola i que 

encara es podien veure fa unes dècades, abans de la 

desaparició per venda i transplantament de les palmeres, a 

llocs com ara Crevillent, Albatera o Coix. Al camp d'Elx, 

com a la resta de la governació, la major part de les palmeres 

es troben aïllades vora els bancals o formen tires o bolics al 

costat dels caminals, les cases o les sèquies, o fan horts 

petits, de vint a trenta tafulles, especialment abundants a 

mesura que ens apropem a la ciutat. Al camp d'Elx les 

palmeres es troben envoltades de terres amb altres cultius 

arboris o hortícoles, els quals, com hem vist, des del 

començament del segle XX, gaudeixen de l'aigua que s'eleva 

dels assarbs i de la desembocadura del Segura. Tot aquest 

territori es caracteritza per la fertilitat i pel perfil de les 

nombroses palmeres, cosa que conforma un dels paisatges 

humanitzats més bells del País Valencià. (03) Aquestes 

plantacions de palmeres són l'element més característic del 

paisatge d'Elx, tant al camp com a la ciutat. Tanmateix, 

malgrat la importància d'aquestes, els diversos estudis sobre 

la ciutat i el camp d'Elx no han aclarit el seu origen, si més 

no en la forma i amb la disposició com actualment les 

coneixem. Aquesta mancança d'estudis sobre l'origen de 

l'actual gran extensió d'horts de palmeres a Elx es produeix 

malgrat ser aquest l'element que més literatura ha ocasionat 

entre nosaltres pel fet de constituir una vista rara i exòtica a 

Europa. Potser la seua mateixa excepcionalitat ha fet que la 

literatura suscitada pels horts de palmeres haja estat 

exclusivament cofoia, descriptiva, fantàstica o elogiosa. 

Aquesta literatura, massa vegades dolenta, ha perjudicat els 

possibles estudis rigorosos sobre el tema i ha condicionat la 

percepció del conjunt que conformen els horts de palmeres, 

de manera que l'ha fet esdevenir un excessiu tòpic romàntic. 

És cert, com diu Gerardo Irles, que allò més fascinant d'Elx 

serien les palmeres, 

"si con las palmeras no se hubiera hecho literatura silvestre, mala 

literatura que nos estropea un poco el paisaje, sobre todo a las 

personas que escribimos y no podemos dejar de ver literatura allí 

donde miramos." (04) 

 Els horts que envolten l'antiga ciutat d'Elx són, en 

efecte, 

"els horts de palmeres antics, fenicis i medievals, monumentals i 

dignes, els horts pintats pels naïf, els kitsch i els pompier, els horts 

evocats pels viatgers que hi venien." (05) 

 Malgrat això, pocs pararen esment en el seu origen 

real. L'arqueòleg Pere Ibarra es deixà endur per la seua 

formació romàntica i en tots els seus escrits, fins a l'any 

anterior a la seua mort, continuà afirmant que la palmera 

havia estat portada a Espanya (i a Elx, en conseqüència) pels 

fenicis i que foren els àrabs els que en desenvoluparen el 

conreu. 

"Pueblo [el fenici] que, según autoridades científicas, fué quien nos 

trajo esa planta que tanto nos enorgullece, que tanto singulariza en 

nuestro campo, que tanta fama nos ha prestado: la palmera." (06) 

 A més, Ibarra mantenia l'opinió que els horts 

sempre havien estat al mateix lloc on els hem conegut i amb 

la mateixa disposició: 

"las palmeras hubieron de ser plantadas en el mismo sitio que hoy 

están o poco menos; no las plantarían sus importadores ni en el 

Llano de San José, donde jamás las hubo ni en la loma de la 

Alcudia, porque en ninguno de los dos campos citados había agua 

para regarlas [...] Al plantar distribuyendo las palmeras como hoy 

las tenemos, sistema que indudablement no ha variado desde su 

origen, debió ya establecerse el modo de regarlas, con la misma 

división de aguas de hoy." (07) 

 Per a entendre aquests textos d'Ibarra, però, cal 

considerar que els seus escrits dels anys deu i vint sobre les 

palmeres es feien després que els horts haguessen patit una 

intensa destrucció durant les dècades anteriors i en aquell 

mateix moment, per tant, eren articles amb una important 

missió de defensa, divulgació i didactisme consegüent amb 

la finalitat que l'autor perseguia de manteniment dels horts. 

Des d'aquesta perspectiva s'entèn que Ibarra fes una 

mistificació de les palmeres, les humanitzàs i fins i tot les 

situàs a Elx abans que els mateixos il·licitans: 

"¡Pobres palmeras! Un árbol cuya esbeltez y gallardía señalan al 

polvoriento caminante, tranquilo oasis; cuya hermosura descuella 

sobre todas las comarcanas; árbol tan antiguo en Elche, porque lo 

es más, mucho más, pero muchos siglos más que nosotros, y por 

consiguiente tiene más derecho que nosotros, invasores indigentes 

del actual período contemporáneo, a vivir aquí, a permanecer aquí, 

a desarrollarse aquí, y a orear nuestra tumba, querais o no, el día 

que desaparezcamos de este libidinoso y variable pueblo." (08) 

 Però, més enllà d'una valoració estètica i d'una 

defensa aferrissada del vegetal, Ibarra no parà esment en les 

característiques de les plantacions de palmeres, en l'evolució 

històrica del cultiu al llarg de les edats moderna i 

contemporània ni en la importància real que tenien (o no 

tenien) les palmeres per a l'economia i el paisatge rural i 

urbà d'Elx i per a la formació de la ciutat moderna. Fet i fet, 

un dels exemples on queda patent la mistificació de la qual 

ha estat objecte a Elx l'antiguitat dels horts de palmeres, amb 

la finalitat de donar un llinatge més antic a la població, és la 

versió de l'entrega de la vila a Jaume I. En efecte, la Crònica 

del rei, del 1274, explica que 

"com era vespre pregaren-nos los moros que tro a l'altre dia al matí 

que ens sofríssem, e venrien a nos tots los sarraïns de la vila, e 

fer-los híem atorgar les cartes e les covinences, e que ens rendrien 

la torre de Calahorre que es lo pus fort lloc d'Elx. E nós sofrim-lo 

perquè ells nos en pregaven. E al matí faeren les cartes, e a tèrcia 

hagren-nos atorgades les covinences e tot l'àls e hagren-nos renduda 

la torre de Calahorre." (09) 

 Com veiem, el cronista no esmenta els horts de 

palmeres d'Elx. En canvi, a la versió dels fets que donen tant 

Ibarra com Ramos, aquesta descripció ve adornada amb un 
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descans nocturn entre uns horts de palmeres apòcrifs. Ibarra 

diu així: 

"noche célebre aquella, repito, la pasada por el ejército ante los 

muros de Elche, acampado entre los frondosos palmerales en espera 

de un nuevo día." (10) 

 I Ramos fa seua la mateixa visió: 

"Como ya era tarde, los moros rogaron al rey que dejara para el día 

siguiente por la mañana la firma de las capitulaciones, su entrada en 

la ciudad y entrega de la Calahorra, lo que se haría en presencia de 

todos los sarracenos de la villa. Aquella noche, el ejército aragonés 

esperó entre las palmeras [...] Al dia siguiente, a las nueve de la 

mañana, después de concluir las capitulaciones, se llevó a cabo la 

entrega de la villa [...] y la toma de posesión de la torre de la 

Calahorra." (11) 

 Així, doncs, de la mateixa manera que s'ha 

considerat que els horts han existit a Elx "des de sempre", 

s'ha abonat una literatura tendent a considerar que en una 

antiga edat d'or hi havia més d'un milió de palmeres, 

quantitat que, segons aquesta literatura, amb el pas del 

temps, hauria anat minvant considerablement. Tanmateix, 

tals afirmacions no s'han basat mai en censos ni documents 

fidedignes, sinó solament en les nombroses tales dels horts 

produïdes al llarg dels últims dos segles i en els abrandats 

escrits de defensa de les primeres dècades del nou-cents. 

D'altra banda, la defensa i mitificació de les palmeres d'Elx 

ha comportat múltiples hipòtesis, més o menys fantasioses, 

sobre la quantitat de palmeres existents a Elx, dada a la qual 

s'ha donat més importància que a la superfície ocupada pels 

horts, que era allò realment important. Així, el mateix Nicasi 

Mira, en el seu conegut informe del 1924, al qual ens 

referirem més endavant, cita que 

"al final del siglo XVIII se calculaba que el número de palmeras del 

bosque que rodea Elche no era menor de 500.000 y en el 

Diccionario Espasa se asegura que en la actualidad excede de un 

millón." (12) 

 Però, fins i tot el mateix Baltasar Brotons, un dels 

hereus de l'escriptura literaturitzant dels anys vint sobre les 

palmeres, diu que la quantitat assenyalada en l'Enciclopedia 

Espasa li sembla "una verdadera exageración." (13) 

Certament, la realitat que es dedueix dels documents, com 

veurem més endavant, és justament la contrària: que el 

nombre de palmeres i l'extensió dels horts ha augmentat 

sobremanera durant el vuit-cents i el nou-cents. Els 

escriptors de finals del set-cents parlaven d'una quantitat de 

peus molt per sota dels 100.000. El 1772 Peyron 

assenyalava que n'hi havia 50.000, mentre que Cavanilles, el 

1795, assenyalava que n'hi havia unes 70.000. L'augment 

del conreu és evident. Es pot veure, així mateix, enfront 

d'aquestes dades, que, efectivament, les 500.000 palmeres 

proposades per Mira per a la mateixa època eren, com diu 

Brotons, una exageració. El nombre exacte de palmeres, 

però, no s'ha sabut mai amb certesa, ja que no se'n feien 

censos ni se'n tenien dades exactes, cosa que, d'altra banda, 

tampoc no calia. De tota manera, les elevadíssimes xifres 

que es donaven als anys vint de palmeres existents en 

l'antiguitat tenien una doble funció: d'una banda, presentar 

una disminució del nombre de palmeres a Elx com a 

conseqüència d'una destrucció continuada al llarg de la 

història, la qual cosa calia aturar definitivament; d'una altra 

banda, mitjançant l'existència d'una gran quantitat 

d'exemplars es volia subratllar la gran importància del 

palmerar d'Elx arreu la ciutat i el municipi. Però, si 

considerem que hi solen haver 60 o 70 palmeres por tafulla, 

perquè hi hagués 1.000.000 de peus, com es proposava als 

anys vint, calien més de 15.000 tafulles d'horts, una 

superfície extensíssima al costat de la qual les 40 o 45 

tafulles destruïdes per a fer-hi barris durant el primer quart 

del segle XX, segons els càlculs de Mira, (14) no haurien 

tingut gaire importància. La realitat no és aquesta, ja que 

l'extensió dels horts tallats en els anys indicats suposà el 10 o 

15% de la taca contínua d'horts existent al voltant de la 

ciutat. 

 Encara durant els darrers anys alguns autors han 

donat per bones les hipòtesis d'Ibarra i Ramos, segons les 

quals els horts d'Elx han existit des de l'edat mitjana al 

voltant de la ciutat igual que els tenim ara i han acompanyat 

aquesta idea amb raonaments fantasiosos: 

"Los árabes rodearon la nueva ciudad de frondosos bosques de 

palmeras datileras, en la forma en que hoy los conocemos. Éstas 

plantaciones, que rememoraban sus orígenes, además de 

proporcionarles alimentos, sombra y otros útiles, constituïan una 

verdadera barrera defensiva ante posibles desembarcos enemigos. 

Respaldados por el conocimiento de los palmerales y contando con 

la desolación del invasor al no poder ver más que palmeras, el éxito 

de las emboscadas estaba garantizado de antemano." (15) 

 Altres autors, més seriosos, s'han basat en les 

descripcions dels viatgers antics, però tampoc no han parat 

esment en l'estructura i extensió dels horts. I és que, en el 

fons, com assenyala Gil i Olcina, allò que han subratllat tots 

els viatgers ha estat més la novetat que representava a 

Europa un palmerar d'una extensió tan gran, que no pas la 

seua importància econòmica. (16) I com diu Rosselló, 

gairebé tots els qui n'han parlat s'han deixat endur pel fet que 

la palmera ha estat el conreu típic i gairebé simbòlic de 

l'agricultura a Elx, (17) la qual cosa ha comportat que els 

escrits sobre les palmeres fossen més elegíacs que analítics. 

 Només els autors que han estudiat el camp d'Elx 

des d'un punt de vista disciplinar, especialment des de la 

geografia, han aportat algunes dades sobre l'origen i les 

característiques de les nostres plantacions de palmeres. Així, 

s'ha mostrat que els productes fonamentals de la palmera —

dàtils i palmes— han estat secundaris en l'economia agrària 

il·licitana anterior al set-cents; a més, no hi ha notícia que 

se'n fessen productes derivats, com ara aliments elaborats a 

partir del dàtil ni tampoc que existís una producció industrial 

local d’importància d'estris domèstics derivats de la palma 

seca, com ara cabassos, capells o graneres. Jessen 

assenyalava el 1929 l'existència de palmeres al sud del País 

Valencià i a Múrcia, com també —ja hi som— una 

hipotètica abundància de palmerars durant l'època àrab en 

tot el sud i sud-est peninsular: 

"Palmeras existen, no obstante, en otros diversos puntos de la 

estepa litoral, por ejemplo, en Cartagena, Orihuela y más arriba de 

Elche, en la cuenca del Vinalopó, y muchas mayores cantidades 

habría en el sur y sudeste de España en la época árabe, pero Elche 

es el único punto en donde la palmera datilera se cultiva hoy en 

cantidad, y la vega de Elche es la única en España que está 

dedicada esencialmente, aunque no sea de un modo exclusivo, al 

cultivo de este árbol." 

 En el seu article, Jessen fa esment del sistema de 
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plantació de les palmeres, situades en fileres, vora les 

sèquies: 

"este bosque no crece en desorden; es más bien, en realidad, una 

plantación. Las palmeras se elevan en dos filas a lo largo y a los 

lados de la acequia de riego, mientras que las parcelas 

cuadrangulares que quedan en el intermedio están ocupadas por 

otros cultivos." 

 Segons Jessen, a finals del set-cents hi havia 

70.000 palmeres (degué donar per bona la xifra de 

Cavanilles), el 1880 n'hi havia 35.000 (segons Th. Fischer), 

mentre que al seu temps se'n calculaven 80.000, segons la 

dada que li havia facilitat Pere Ibarra. (18) També Gil i 

Olcina suposa que durant l'epoca àrab "una extraordinaria 

expansión confiere al palmeral categoría de cultivo típico", 

però, en canvi, no situa els dàtils ni les palmes ni cap derivat 

entre els productes importants del camp d'Elx, ja que 

assenyala que el tribut en espècie de Todmir es trobava 

integrat per forment, civada, most, vinagre, mel i oli. I també 

que el 1461 els delmes més preuats que rebia la senyora 

d'Elx procedien del forment, la civada, l'oli i el vi i, en 

menor quantitat, d'hortalisses, alasfor, lli, comí, matalafua i 

safrà. Pel que fa a l'edat contemporània, Gil i Olcina donà 

per bona la xifra assenyalada per Cavanilles a finals del set-

cents de 70.000 palmeres plantades sobre 1.000 tafulles 

(95,3 ha i no 111,8, com erradament diu Gil i Olcina), com 

també la xifra de 80.000 palmeres que donà Otto Jessen el 

1929. El 1968, quan publicà el seu article sobre el reg d'Elx, 

Gil i Olcina considerava que es mantenien aquests 80.000 

peus, però sobre una superfície de 360 hectàrees. (19) Per la 

seua banda, Gozálvez, més mesurat, en l'extens estudi sobre 

la geografia agrària del Baix Vinalopó, cita en diverses 

ocasions el conreu de les palmeres i la producció de dàtils 

segons diverses fonts documentals de l'edat mitjana i l'edat 

moderna, però fins el set-cents no ofereix quantificacions de 

la producció, sinó només notícies esparses, més aïna 

anecdòtiques, tretes en moltes ocasions dels escrits d'Ibarra, 

que són indicatives de l'existència de palmeres, però no del 

fet que fossen econòmicament importants ni que hi hagués 

grans extensions plantades tot al voltant de la població. 

Gozálvez cita dades segons les guals el 1783 hi havia una 

superfície d'horts de 1.101 tafulles (104,9 ha), sensiblement 

idèntica a les 1.000 tafulles assenyalades per Cavanilles. 

Segons altres documents, el 1850 hi havia 98,7 ha d'horts i 

el 1855, 150,5 ha, amb 78.950 peus; però Gozálvez 

considera que aquest espectacular augment entre el 1850 i el 

1855 deu basar-se en un canvi de criteri respecte a la 

consideració d'allò que era o no era hort. (20) Per al 1977, 

data de publicació del seu llibre, Gozálvez donà per bones 

les dades d'un cens realitzat el 1972 per l'Ajuntament d'Elx, 

basat en les declaracions dels propietaris. Aquestes dades 

assenyalaven l'existència, a començament del 1974, de 

177.237 palmeres, sense haver fet encara la declaració 434 

propietaris, molts d'ells amb horts de palmeres pel voltant 

del Fondo, on són abundants. Gozálvez concloïa que el 

nombre de palmeres sobrepasava les 200.000, unes 72.000 

situades al voltant de la ciutat, més de 100.000 a les partides 

rurals de l'Algoda, Puçol i el Derramador, pel voltant del 

Fondo, i diverses desenes de miler a les partides rurals de la 

Foia, Daimés, Algorós, Asprella i Atzavares. Malgrat 

aquesta important xifra de palmeres, Gozálvez ja 

considerava que en la primera meitat dels anys setanta el 

conreu de la palmera havia deixat de ser rendible i havia 

esdevingut gravós per als propietaris, tant pels elevats salaris 

de la mà d'obra com pel baix preu dels dàtils, de la palma 

blanca i de la palma verda, productes que continuaven sent 

l’únic aprofitament de la palmera. (21) 
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06. VIATGERS I PALMERES 

 

Una de les fonts més utilitzades pels qui han parlat de les 

palmeres d'Elx ha estat els textos dels viatgers anteriors al 

vuit-cents on es descrivien aquestes plantacions. No de 

bades, com assenyala Sanchis, els llibres de viatges són una 

font històrica interessant, però també un gènere literari molt 

vell, gairebé tan antic com la mateixa literatura, ja que, fet i 

fet, grans obres, com ara l'Odissea, no són, en gran part, sinó 

llibres de viatges. (01) Certament, les notícies que donen els 

viatgers antics sobre les palmeres d'Elx són atractives, però 

la major part d'aquestes informen poc de l'origen de les 

plantacions i de les característiques històriques del conreu. 

Si en fem un repàs, podem veure que Ramos cita el 

testimoni de Plini, segons el qual a Illici hi havia palmeres, 

encara que els dàtils que donaven eren aspres i no gaire 

bons. Ramos, però, suposa que les palmeres eren anteriors 

als romans i foren portades a Elx pels cartaginesos el segle 
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III a. C., ja que eren un aliment nutritiu i fàcil de transportar. 

Així, doncs, per a Ramos, els palmerars ja existien a l'època 

romana i foren els àrabs els qui en perfeccionaren el conreu. 

(02) Pel que fa a l'edat mitjana, els viatgers àrabs al-Idrîsî i 

al-Himyari, els quals, com veurem, donaren notícia de la 

ciutat àrab, no parlaren de l'existència de palmeres a Elx, 

però sí que ho feren tots els viatgers a partir de l'edat 

moderna, els quals, en arribar a Elx, quedaven sorpresos 

davant aquella formosa visió i, a partir dels romàntics, 

després del vuit-cents, abonaren la tesi d'un palmerar 

immòbil i mil·lenari. 

 El viatger europeu més antic del qual tenim notícia, 

Jeroni Münzer, viatjà per la península Ibèrica entre els anys 

1494 i 1495 i en la seua descripció de la contrada i de la 

ciutat d'Elx esmentà l'existència d'abundants palmeres, 

encara que coincidí amb Plini en el fet que els dàtils no eren 

dolços ni bons per a menjar, ja que els mancava calor per a 

madurar: 

"salimos de Alicante y, andando dos leguas por una llanura estéril, 

[...] después por otra feracísima, regada por varios ríos, llegamos a 

Elche. [...] Es lugar sumamente fecundo en aceite, y en ningún otro 

he visto tantas palmeras como en él; pero los dátiles que éstas 

producen no son dulces ni comestibles, como los de África, porque 

este país es menos caluroso." (03) 

 No tenim notícia de cap viatger que passàs per Elx 

al cinc-cents, però a començament del sis-cents, Gaspar 

Escolano, en la seua obra sobre el regne de València 

publicada el 1610, parlà de la producció a Elx de dàtils i de 

palma blanca, amb la qual es proveïen les esglèsies d'Aragó, 

Castella i València. (04) Ja ben avançat el sis-cents passà per 

Elx el francès A. Jouvin, el qual el 1672 publicà l'obra 

Voyageur de l'Europe. També Jouvin insistí en la gran 

abundància de palmeres que hi havia a Elx als afores de la 

població, on no es veia 

"res més que palmeres, carregades dels seus fruits, semblants a 

olives molt grosses, atapeïts en xanglots igual que si fossen grans 

de raïm." (05) 

 Ja al set-cents van passar per Elx diversos viatgers, 

tots els quals van descriure les palmeres. El primer d'ells fou 

el botànic català Joan Salvador, el qual va recórrer Espanya i 

Portugal els anys 1716 i 1717 i va escriure un diari del seu 

viatge. Salvador assenyalà l'existència de moltes palmeres a 

Elx, però no es referí a la qualitat dels dàtils i tampoc no 

parlà d'altres productes ni de la disposició dels peus: 

"Se veu Elxe, entre un bosc de palmeres que en altra part no n'havia 

vist més abundància, ni en Sant Remo, a la ribera de Gènova." (06) 

Aquestes plantacions de palmeres a Itàlia referides per 

Salvador eren les de Bordighera, pintades per Monet en un 

quadre conservat al Metropolitan Museum de Nova York i 

esmentades també per Jessen, el qual assenyalà que es 

trobaven formades per uns milers de peus i eren destinades a 

assortir Roma de palma blanca per a la Setmana Santa. (07) 

Peter Bexte amplia la notícia i situa aquest palmerar en la 

carretera que uneix Gènova amb Niça per la costa i, segons 

diu, és "uno de los campos plantados de palmeras en Europa 

occidental por motivos religiosos", ja que 

"durante siglos, esta pequeña localidad tuvo el privilegio de 

suministrar las palmas que eran utilizadas en Roma el Domingo de 

Ramos. A tal objeto se plantó un verdadero bosque de palmeras, 

con cerca de cuatro mil ejemplares. Los campesinos se 

especializaron en conseguir palmas blancas. Para ello ataban las 

ramas de los árboles a modo de tulipán, de forma que las hojas 

interiores no recibieran la luz del sol y, por tanto, no produjeran 

clorofila." 

 En aquest article, publicat en un diari el 1988, hi ha 

també, per cert, una mostra del caràcter fantasiós que 

segueix envoltant el tema de les palmeres i el carrega 

d'exotisme i d'incertesa. Bexte asegura que 

"muchos palmerales eran de origen islàmico, especialmente los de 

Italia meridional, Sicilia y la península Ibérica. Para poner fin a una 

posible competencia de culto los cortaban de raiz. Las iras no iban 

dirigidas contra los árboles como tales, sino contra lo que 

representaban. A los seguidores españoles de San Ignacio de 

Loyola se les acusó de tener poca fe por no haber destruído el vasto 

palmeral de Elche, a pesar de que había sido plantado por los 

árabes. El viajero del siglo XX da, en cambio, gracias al cielo por 

semejante debilidad." (08) 

 Tornant als antics, foren els viatgers de finals del 

set-cents Peyron, Townsend i Cavanilles els qui consignaren 

ja amb tota claredat que la ciutat d'Elx es trobava envoltada 

d'horts de palmeres, observació que ve confirmada, com 

veurem, per diversos documents setcentistes, com ara el 

plànol de Porras, els llibres d'actes del municipi i els llibres 

de propietats de la parròquia de Santa Maria. Jean Peyron 

passà per la nostra ciutat entre el 1772 i el 1773. Les seues 

notes eren pròpies d'un viatger il·lustrat i tenien una clara 

voluntat d'observació científica. Peyron observà que les 

palmeres eren abundants arreu del sud d'Espanya, però que 

ho eren sobretot a Elx, on calculà que n'hi havia més de 

50.000, dues terceres parts de les quals tenien ja una gran 

altura, ço és, havien estat plantades segles enrere. Com Plini 

i Münzer, Peyron també consignà la mala qualitat dels dàtils 

d'Elx en comparança amb els de Palestina, però donà notícia 

del tractament que ja aleshores se'ls feia per tal de 

madurar-los artificialment: 

"La gran palmera crece en todas las provincias meridionales de 

España, pero donde más abunda es en el reino de Valencia, en los 

alrededores de Elche; su llano está cubierto de ellas hasta donde 

alcanza la vista. Pretenden que hay allí más de cincuenta mil, cuyos 

dos tercios, por lo menos, tienen mas de ciento veinte pies de altas 

y forman un bosque soberbio. Los dátiles que producen están 

unidos a la cima del arbol, en racimos de quince a veinticinco 

libras; son menos dulces y menos buenos que los de Levante, pero 

creo que eso depende un poco de la preparación que dan a estos, y 

que corrige la costra del fruto que, naturalmente, es un poco 

áspera." (09) 

 Una vocació encara més analítica trobem en la 

descripció de Joseph Townsend, el qual féu el seu viatge a 

Espanya els anys 1786 i 1787 i descrigué tant les palmeres 

d'Elx com la mateixa població. Townsend anomenà Elx 

ciutat dels dàtils, féu diverses observacions botàniques i 

assenyalà la gran diversitat de classes de fruit que hi havia. 

Tanmateix errà en altres observacions, com ara en donar la 

primavera com a època de maduració dels dàtils —ja que, 

com és sabut, ho fan a la tardor— o en dir que les palmeres 

mascle no tenen flors, quan, com és també sabut, no sols en 

tenen, sinó que el seu pol·len es necessari per a entaconar les 

palmeres femelles: 

"Elche, la Illice de los romanos, puede con verdad ser llamada la 

ciudad de los dátiles porque está toda rodeada de palmeras. Esos 
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árboles están en el mes de mayo cargados de frutos que cuelgan en 

racimos, forman un círculo completo y se parecen, cuando están 

maduros, a una corona de oro en el centro de la cual se eleva un 

ramo de plumas. Cada racimo llenaría un boisseau a juzgar por la 

apariencia, y dicen que pesa de seis a diez arrobas. Existe una gran 

variedad en ese fruto, sea por el sabor, sea por el color. Algunos 

dátiles son verdes estando maduros, pero más corrientemente son 

amarillos y algunas veces de un moreno obscuro. Algunos son 

dulces, otros un poco ácidos. El árbol macho no produce flores; el 

árbol hembra lleva frutos." (10) 

 També al set-cents, en un manuscrit redactat per un 

tal Josep Castelló citat per Gozálvez, aquest insistia en l'alt 

valor econòmic de les palmeres d'Elx, tant pels dàtils com 

per la palma blanca. (11) 

 Però el primer autor que tractà amb atenció i des 

d'una perspectiva moderna el tema de les palmeres d'Elx fou 

el botànic il·lustrat Antoni Josef Cavanilles en la coneguda 

obra Observaciones sobre la historia natural, geografía, 

agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia 

(1795-1797), en la qual es veu clarament que els horts de 

palmeres a finals del set-cents ja eren com són en l'actualitat. 

Cavanilles, amb el seu acurat estil d'observació i escriptura, 

assenyalava que, encara que hi havia palmeres a jardins i 

hortes arreu del País Valencià, era per al viatger una grata 

novetat trobar unes plantacions de palmeres tan abundants 

com les d'Elx, enmig d'una zona gairebé desèrtica. També 

parà esment en el fet que els peus es trobaven plantats al 

llarg de les sèquies, les quals feien de límit dels bancals on 

es plantava cotó, alfals i altres conreus, ja que ni les arrels de 

les palmeres empobrien el sòl de terra ni l'ombra de les 

palmes perjudicava els vegetals que hi havia sota: 

"Guiáronse las aguas hacia la porción privilegiada que circuye la 

villa, y muy en breve se vieron en aquel suelo, antes árido, bosques 

de olivos, vergeles deliciosos, jardines amenos y agradables, no 

solo por la frescura, verdor y lozanía de los vegetales, sino por la 

novedad de frutos poco conocidos en el resto del reyno. Crecen y 

prosperan en varios parages del reyno las plantas de algodón, y las 

palmas que por capricho u adorno se conservan en algún huerto; 

pero hacer cosechas importantes y cultivar estos vegetales con 

conocimiento y esmero, solamente lo han conseguido los de Elche. 

[...] Las palmas prevalecen en suelo térreo regado con freqüencia. 

Riéganse las de Elche con aguas salobres, y están plantadas a seis 

pies una de otra en filas paralelas a lo largo de los canales de riego: 

estos suelen tener pie y medio de profundidad, seis de ancho y 

como 300 de largo, y sirven de linderos a los campos que se 

aprovechan en alfalfa, algodón y otras producciones; porque ni las 

palmas empobrecen el suelo con sus raices, ni la poca sombra que 

causan sus coronas y astiles perjudica a los demás vegetales." (12) 

 Cavanilles descrigué també molt detalladament les 

operacions de conreu de la palmera i la indústria de 

producció de la palma blanca, pràctiques que coincideixen 

exactament amb les que es fan servir avui en dia encara: 

"diestros y atrevidos los de Elche suben con una celeridad increible, 

sin más auxilios que una fuerte soga con que ciñen floxamente sus 

cuerpos y el astil, sobre el qual apoyan alternativamente sus pies 

desnudos, mientras que con las manos van elevando la soga hasta 

llegar a la corona. Allí dan vueltas circulares para observar el fruto, 

cortar las frondes inútiles, y asegurar las támaras femíneas ya 

fecundadas, que atan con cordeles para que los vientos no maltraten 

el fruto tierno, ni hagan caer el abultado antes de tiempo. Mayor 

parece el riesgo a que se exponen quando suben a formar un cono 

de todas las frondes de la palma. Van doblando hacia arriba 

aquellos pezones duros, estrechando cada vez mds los lazos hasta 

formar de todas ellas un haz, que cubren con frondes inútiles, y 

aseguran con cordeles desde la base del cono hasta el vértice; 

sirviéndose para ello de débiles escaleras de doce peldaños, que 

apoyan sobre la punta del astil, y arriman a la obra que va saliendo 

de sus manos, al cono que por su propio peso se dobla muchas 

veces." (13) 

 Cavanilles referí que a Elx s'havien dedicat a 

plantacions de palmeres 1.000 tafulles de terra situades al 

voltant de la vila, on arribaven a haver-hi 70.000 palmeres: 

"Destinaron a palmas 1.000 tahullas contiguas a los edificios de la 

villa, que reducidas a huertos cercados de paredes forman un 

bosque circular de 70.000 palmas." (14) 

 Aquesta observació de Cavanilles sobre les tafulles 

dedicades a la plantació de palmeres ens fa pensar que una 

gran part d'aquella plantació es podria haver fet poc abans 

que ell visitàs Elx. Això ens ho confirmen també, com 

veurem, certs documents de l'arxiu parroquial de Santa 

Maria i reforça la nostra hipòtesi que la plantació massiva 

d'aquests horts que envolten la vila, els més antics, 

importants i característics d'Elx, i els que han jugat un paper 

fonamental en la transformació de la ciutat moderna, no són 

gaire anteriors al set-cents. 

 Consignem també que els nombrosos viatgers 

romàntics que passaren per Elx durant el vuit-cents van 

parlar de les palmeres i van deixar una literatura elogiosa 

que relacionava el paisatge d'Elx amb l'exotisme de l'orient. 

Tanmateix, en els seus escrits no aporten cap dada al debat 

sobre l'origen dels horts. Com veurem més endavant, la 

literatura dels viatgers romàntics ens interessa perquè 

aprofundia en un altre aspecte de les palmeres: el de 

l'exaltació del paisatge orientalitzant i la creació d'un vincle 

íntim entre la població i les palmeres que l'envoltaven, cosa 

que dotava Elx d'un paisatge amb un significat específic. 

Finalment, parem esment en les representacions gràfiques de 

les palmeres d'Elx fetes pels viatgers antics, tots ells del 

segle XIX: les més primitives que coneixem són les dels 

gravats vuitcentistes d'Alexandre de Laborde i de Gustave 

Doré, les quals, malgrat la seua elevada qualitat formal i la 

bellesa del dibuix, aporten poc al debat que aquí hem 

plantejat, ja que, enmig d'un marc idealitzat, mostren un 

conjunt de peus disposats arbitràriament en el territori, d'una 

forma romàntica que no s'adapta ni a la realitat actual ni a la 

descripció feta per Cavanilles. 
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07. HORTS ANTICS 

 

Les notícies documentals sobre l'existència de palmeres a 

Elx són abundants durant l'edat mitjana. Ja el 1276 l'infant 

don Manuel, en confirmar les particions fetes al marge 

esquer del Vinalopó, es referia a vinyes, olivar, figueres i 

horts, que Gozálvez identifica com a horts de palmeres. (01) 

També Serrano ha trobat referida l'existència de palmeres 

durant la baixa edat mitjana i l'edat moderna en diversos 

documents de l'Arxiu Municipal d'Elx relatius a la senyoria, 

l'agricultura i la propietat, els quals tracten de vendes, 

arrendaments o altres actes contractuals. (02) Tanmateix, 

quan es parla de palmeres no necessàriament vol dir que els 

peus es trobassen ordenats amb la mateixa estructura ni que 

ocupassen una extensió superficial tan gran i contínua com 

la que hem conegut després del set-cents al voltant de la 

població. En tot cas, cal recordar que durant l'edat mitjana 

eren habituals les escaramusses entre els catalans d'Elx i els 

àrabs i els castellans veïns. És evident, doncs, que en 

aquestes condicions no era gens segura ni convenient una 

població totalment envoltada de palmeres com l'Elx 

posterior al set-cents, on l'enemic podia apropar-se sense ser 

vist fins als mateixos murs i portes de la ciutat. Amb tot, 

com diem, l'existència de palmeres soltes o d'agrupacions de 

palmeres que formaven plantacions i hortets, es troba 

documentada a partir del tres-cents i es refereix, sobretot, als 

dàtils i a la palma blanca, productes característics, encara 

que no gaire importants en l'economia d'Elx. 

 Les notícies documentals més antigues que hem 

trobat sobre les plantacions de palmeres d'Elx fan referència 

a la propietat i a l'aprofitament econòmic d'aquestes. 

Tanmateix, no diuen res de l'estructura o disposició dels 

peus i poca cosa de la superfície dels horts. Algunes 

notícies, però, informen de la reduïda extensió d'aquells 

horts, els quals a penes tenien tres o quatre tafulles, quan en 

l'actualitat en tenen entre deu i cinquanta i Cavanilles, el 

1795, com hem vist, calculava un total de mil tafulles al 

voltant de la població. Pel que fa a la situació d'aquells 

antics hortets, tots es trobaven al voltant de la sèquia Major, 

bé al nord d'Elx, vora la rambla, bé a llevant, vora el camí 

d'Alacant, bé al sud, al raval dels cristians o parròquia del 

Salvador. En l'Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria 

d'Elx hi ha diversos documents, com ara escriptures de 

propietat, testaments, donacions, fundacions, vincles, etc., 

als quals es parla d'"orts", "tafulles ortals" i "terres plantades 

de palmeres." A tots tres tipus de terres hi havia palmeres, 

encara que a Elx, com hem dit abans, l'"hort" ha estat la 

plantació de palmeres per antonomàsia. En l'interessant 

Libro de propriedades en el que se anotan las de el Revdo. 

Clero de la Ynsigne Parroql. Ygla. de Sta. Maria de la villa 

de Elche, escrit per Granés i Pomares el 1796, s'advertia la 

diferència entre les "tahullas hortales" i les "tahullas de 

olivar", diferent denominació que, segons s'advertia, es 

basava només en el reg i en la distància de les terres a la vila, 

sense que fos definitori que tinguessen o no palmeres 

plantades: 

"Repútanse por tales (tafulles hortals) aquellas tierras de regadío 

que están cituadas a las inmediaciones de esta Villa, ya bien sean 

plantadas de palmas, o ya sean para beneficiar en ellas el alfalfa u 

otras semillas, pues los olivares, aunque estén a la misma distancia 

no se tienen por taullas hortales." (03) 

 Hi ha un altre llibre en l'Arxiu de Santa Maria que 

conté clàusules testamentàries datades entre el 1351 i el 

1444 i ha estat transcrit i estudiat per Anna Maria Àlvarez. 

En aquest document hi ha testaments, donacions inter-vius, 

sentències i assignacions de cens, als quals s'esmenten entre 

els béns immobles objecte de contracte, horts, terra, terra 

blanca, vinyes, mallols i olivars, béns que formarien el 

conjunt del camp d'Elx conreat al tres-cents i quatre-cents. 

Les referències documentals als horts de palmeres d'Elx més 

antigues que coneixem es troben en aquest llibre i es 

remunten a l'inici del segle XIV. La primera es refereix a dos 

horts situats vora el Vinalopó i es troba en el testament de 

N'Arnau Rosanes, del 12-06-1310, on deixava dit: 

"vull e man que cascún ayn sien dites X misses per ma ànima en la 

eglésia de Sancta Maria d'Eltx, a les quals assigne perpetualment la 

renda del meu ort que yo he en la Talia, atinent ort d'En Pui 

Gonsàles e de Francesch Sànchez e de la Rambla." (04) 

 Aquest paratge de la Talia, esmentat en diverses 

ocasions en els documents antics, es devia trobar pròxim a la 

ciutat i a la rambla, i potser tinga alguna relació amb la zona 

coneguda avui en dia com la "Gàlia", situada al nord de la 

ciutat. L'hort de referència podria ser part d'alguns dels que 

encara avui en dia hi ha situats en aquesta part nord de la 

població, vora el riu. 

 Un altre hort situat en la parròquia del Salvador era 

el d'En Guillem des Lobets, citat dues vegades, el 1312 i el 

1317, el qual podria ser part de l'hort de Gil o algun altre de 

desaparegut més tard, en ser ocupada la zona per l'edificació. 

A la "Clàusula del testament de Na Alamanda, muller que fo 

d'En Guillem de Cuguleo", del 04-09-1312, trobem que 

s'assignaren 30 sous censals "que són sobre unes cases 

situades en lo Raval dels crestians d'Eltx, attinent de l'ort 

d'En Guillem des Lobets." També en una clàusula del 

testament de Na Saurimonda, del 04-10-1317 es fa 

referència a unes "cases prop lo Raval d'Eltx, atinent de orts 

d'En Guillem des Lobets." (05) Uns quants anys més tard, el 

26-07-1338, també N'Àlvaro Alfonso deia en el seu 

testament que 

"vull e man que tots anys e perpetualment sien feyts en la eglésia de 

Senta Maria d'Eltx tres eneversaris de deeu sous [...] e als quals 

eniversaris leix e oblich tot aquell ort entregament que yo aguí per 

compra, lo qual fou d'En Pere Martí." (06) 

 Ibarra cita un altre document del mateix any 1338 

en el qual també apareixen citats diversos "ortets" situats 

vora el raval de Sant Joan. En aquest document l'infant 

Ramon Berenguer disposava 

"que totes les tafulles ab les aygues que antigament solien tenir los 
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moros dels Ravals del lloch nostre de Elig et alguns ortets que són 

costa lo dit Raval aprés de la çéquia et alcuns terres de secà que són 

en lo terme del dit lloch sien tornades e donades als moros qui ara 

estan en los dits Ravals, les quals tafulles, ortets e terra de secà ara 

tenen alcuns crestians per nos a miges e a çens et en altra manera." 

(07) 

 Un altre hort del qual tenim notícia es trobava 

situat al nord-est de la vila, vora el convent dels Mercedaris, 

i era citat el 15-10-1347 per Miquel Lopez de Ruffes i sa 

muller, Dona Maria Àlvarez: 

"aquell ort que nos havem, tenim e possehim de la vila d'Eltx, per 

compra que d'aque.n ne fem de vos en nom vostre propri e el dit 

nom, segons que afronta de dos parts ab carreres públiches e de 

l'altra ab lo fossar e ab l'ort de Santa Lucia e ab sensalers d'aquella e 

de la altra ab carrera pública e de la altra ab l'ort del senyor infant e 

de l'altra amb terra d'En Guillamó de Maçanet." (08) 

 El 02-10-1350 es feia referència encara a un altre 

hort, "aquell ort que aquells tenien e posseyen atinent de la 

vila d'Eltx." (09) Encara un altre hort situat al raval dels 

cristians, el qual, pel topònim, podria ser un tros de l'hort de 

Gil, fou citat el 05-02-1395 per N'Anthoni Martínez, veí de 

la ciutat de València: 

"yo, en nom propi e de la muller mia, he establit en cascún any e 

perpetualment, a Dona Catalina, casera d'En Johan Gil, prevere de 

la dita vila d'Eltx, hun ortet clos ab diverses plantes que aquí son e 

ab aygua francha al dit ort pertanyent, situat en lo Raval antich dels 

crestians d'Eltx, axí com afronta de dos parts ab carreres públiques 

e de l'altra part ab ort d'En Ramon Castelló e de l'altra part ab cases 

que són çaboneria d'En Pere Monistrol." (10) 

 Com veiem, les notícies de l'existència d'horts són 

abundants al tres-cents. També el 05-09-1397 s'establiren 

sous censals sobre 

"un ort que.l dit Jaume Aynes ha e posseex attinent de la rambla 

major de la dita vila, camí del Molí del Portal, ab aygua francha 

acostumada regar lo dit ort, axí com afronta de part de llevant ab lo 

dit camí públic, e de la part de tremuntana e de la part de ponent ab 

la dessús dita rambla e de part de migjorn ab ort d'En Bernat 

Guillem." (11) 

 La mateixa abundància de documents que parlen 

de petits horts la trobem al quatre-cents. Així, el 15-12-1423 

hi ha documentada l'existència d'una parcel·la de terra hortal 

situada al nord-oest de la vila, també vora el convent de la 

Mercè, entremig d'horts, de la qual es referia la superfície i 

era summament petita, menys de 4.000 m2. Es tractava de 

"quatre tafulles de terra ortals que lo dit En Berthomeu té e posseix 

sots rech de la céquia de Candalix, axí com affronten de part de 

levant ab camí públich, de part de migjorn ab ort de la ecclésia de 

Santa Lucia e ab altres orts, e de part de ponent ab lo fosar de la 

ecclésia de Senyora Sancta Maria de la dita vila, céquia de la dobla 

enmig e de part de tremuntana ab terra d'En Pere Granyana." (12) 

 Un altre hort petit citat en un document sense data 

tenia una superfície de tres tafulles només: 

"Leix a Ferrando del Vado, fill meu, aquell ort que he a prop de la 

vila e en lo carrer que fo de Dona Mariana, muller d'En Johan 

Oliver, que pot ésser tres tafulles, lo qual affronta ab terra del dit 

Fernando e ab terra de Na Bondia e ab carrera e terra que fo d'En 

Repostero." (13) 

 A més dels documents que acabem d'esmentar, una 

altra dada relativa a l'antiguitat de les palmeres d'Elx és 

l'ancestral nom d'aigua d'horts que rep una part de l'aigua de 

la sèquia Major, nom que ha arribat viu fins als nostres dies i 

continua utilitzant-se en el govern de la Sèquia Major del 

Pantà. Aquesta aigua d'horts apareix documentada ja el 

1589 a la Claridad de la acequia de la villa de Elche, text 

que va recopilar Baltasar Ortiz per al govern de l'aigua d'Elx 

i fou traduït, posteriorment, al castellà. (14) 

 També del cinc-cents és la data que dóna Ibarra per 

a la plantació d'un hort anomenat, segons ell, "de Don Juan", 

probablement el conegut encara avui en dia com a hort d'En 

Joan, situat vora l'actual carretera de la Marina, a uns dos 

quilòmetres al sud de la població. Segons Ibarra, darrere 

d'una porta de la casa d'aquest hort hi havia una inscripció 

que deia "Este ort se plantà de piñol el any 15..." (15) 

Aquesta és la data més antiga que coneixem per a la 

plantació d'un hort a Elx. Com veiem, s'hi especificava, a 

més, la tècnica utilitzada, ço és, que l'hort es plantà "de 

pinyol", no mitjançant transplantament de filloles de 

palmera, com s'hauria d'haver fet per a seleccionar peus que 

donassen bones varietats de dàtils. 

 Les dades sobre la plantació d'horts de palmeres 

començaren a ser abundants i extenses durant el sis-cents i 

augmentaren sobremanera durant el set-cents. El 1621 s'hi 

referí el regidor Cristòfol Sanz, el qual deixà dit que a Elx 

eren abundants les palmeres des de feia temps, ja que Déu 

ens havia adornat de "infinitas palmas que naturalmente 

lleva y produce esta nuestra venturosa patria." Segons Sanz, 

"lleva las palmas esta tierra de muy antigua en abundancia, y se 

crían tantas en ella que parece un erizo, y para celebrar las fiestas 

de los Ramos, llevan por toda España, como a la Santa Iglesia de 

Toledo y otras partes." 

 En el seu manuscrit, Sanz també dibuixà una 

palmera de tres troncs que, segons ell, simbolitzava la 

Santíssima Trinitat, com també dues palmeres més, una a 

cada costat, en l'escut d'armes d'Elx amb què il·lustrà la 

portada del seu llibre. (16) 

 A més de les notícies de Sanz, sabem que en la 

primera meitat del sis-cents ja existia l'hort dels Flares, el 

qual el segle següent fou comprat pel clero de Santa Maria i 

tallat per a fer-hi el barri de les Illetes, segons es feia constar 

en el document d'una venda feta per Gaspar Aracil el 1638. 

A més, el seu límit de llevant era un altre hort, propietat de 

Gregori Ortiz. (17) També es mencionava al sis-cents 

l'existència de palmeres en la coneguda descripció de 

l'esfondrament de l'esglèsia gòtica de Santa Maria el 1672, 

quan caigué un tros de la volta, vora la capella del Sant 

Crist, i isqueren els homes "traiendo palmeras para detener 

que no se caieran las otras bovedas." (18) La notícia indica 

que l'ús de troncs de palmera com a puntals era una pràctica 

habitual en l'Elx del sis-cents i que hi havia palmeres 

disponibles pròximes a l'esglèsia. També hi ha referències 

documentals a les palmeres d'Elx durant el sis-cents. Així, 

diversos horts i parcel·les de terra hortal plantada de 

palmeres eren citats en una escriptura de venda feta el 

09-02-1705, i en un altre document, contingut en l'anterior, 

que regulà una permuta de la mateixa propietat feta el 

10-08-1681. L'escriptura del 1705 era de "venda a carta de 

gràcia de unes tafulles otorgada per Martí Baile i Francesca 

Manresa, cónjugues, a favor del Reverent Clero de Santa 

Maria de la vila de Elig" i el terreny en qüestió eren 

"sis tafulles y cinc ochaves de terra ortals plantades de palmeres y 
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alfalfa que tenen e poseheixen en la orta y terme de dita vila sots 

reg dels orts, que afronten de llevant ab la contrasèquia de dita vila, 

de ponent y migdia ab ort dels hereus de Dn. Máximo Vahillo de 

Llanos y de tremontana ab ort de Don Roch Miralles." 

 El 1681 aquest mateix terreny havia estat objecte 

d'una permuta entre el "doctor Vicent Seva de Pomares, 

familiar del Sant Ofisi de la inquisició de la ciutat de Múrcia 

y Ponsiana Carbonell, cónjugues, de una part y de part altra, 

Martí Baile ferrer y Francisca Manresa, cónjugues." En 

aquest document de permuta del 1681 es descrivia la 

propietat com "sis tafulles y cinc ochaves de terra ortals", 

però no es mencionaven les plantacions, encara que als 

límits de ponent i migjorn ja es parlava de l'hort de Vahillo i, 

a tramuntana, també hi havia un hort. A canvi d'aquesta 

propietat, Baile i sa muller donaren "sis tafulles y mitja de 

terra ortals sots reg del partidor de Abet." Segons el mateix 

document, una part d'aquestes terres havien estat comprades 

el 1665 i estaven 

"contigües, confrontades de llevant ab tafulles de don Pedro 

Perpiñà, de ponent ab lo brasal de Abet que va a regar al ort de les 

tres palmeres, de tremontana ab tafulles de Hinasio Esplà y altre 

tros de tafulles de dit Martí Baile y de mijorn ab dit ort de les tres, 

brasal de Matrof enmig." (19) 

 És interessant remarcar que tots aquests topònims 

que apareixen ja documentats al sis-cents, la contrasèquia, el 

partidor d'Abet, el braçal de Matrof, el Clot de les Tres, etc. 

són vius encara en l'actualitat i els mateixos sistemes de reg 

segueixen funcionant també encara. Es tracta de la zona 

d'horts situada al voltant del camí vell de Santa Pola i de la 

porta de la Morera, on actualment es troba el conegut hort 

del Cura. 

 Amb tot, del sis-cents ençà els horts de palmeres 

d'Elx millor documentats són els del vincle del prevere 

Nicolau Caro, del qual parlarem ara i adès ja que ha estat 

una peça important en la transformació moderna de la ciutat. 

Els béns vinculats per Caro eren, i són encara, propietat de la 

Mare de Déu de l'Assumpció, i els administrà al set-cents el 

clero de Santa Maria i, al vuit-cents i al nou-cents, 

l'Ajuntament. En l'actualitat, ho fan l'arxiprest i l'alcalde 

d'Elx. Per la relació del vincle de Caro amb la parròquia de 

Santa Maria, abunden en aquest arxiu parroquial les 

referències del sis-cents i el set-cents als tres horts de 

palmeres que hi havia al vincle, tots tres ja amb un topònim 

propi en aquella època: eren els anomenats del Real, del 

Colomer i Fondo. Són descrits repetidament en parlar de la 

propietat, dels litigis haguts i dels arrendaments que es feien, 

tant de la terra blanca com de l'herba alfals i dels dàtils dels 

horts. En les successives descripcions, al llarg d'un segle, 

podem comprovar que augmenten les referències a horts i a 

palmeres, tant en aquests mateixos horts com en les 

propietats limítrofes. Així, una part de les terres de Caro, 

cinc tafulles i mitja, es troben citades per primera vegada en 

l'escriptura de "Venda feta e fermada per Antoni Ramires y 

Gaspar Ramires, germans, a Joan Palomares de unes tafulles 

ortals per preu de cent vint lliures de moneda real", davant el 

notari Jaume Esplà el 31-01-1612. (20) Dos anys després, 

però, el 20-10-1614, Joan Palomares i la seua muller van 

vendre al Doctor Nicolau Caro, per 151 lliures, la 

"terra ortal que los dits cónjugues tenen e posseexen en la horta de 

la present vila, en lo real de Anoy, que afronten de part de llevant 

ab olivars de Francesc Flexa y de Mariana Llopes y de ponent ab 

brasal de Candalix y de tremontana ab senda que va al molí de 

Lloís Soler y brasal de Candalix y de migjorn ab dit brasal de 

Candalix." (21) 

 Ambdues escriptures es troben en un lligall que 

porta una indicació en castellà, la qual deu haver estat escrita 

ja durant el set-cents, i fa referència a la plantació de 

palmeres en la parcel·la en qüestió: 

"En este cuaderno ay varias escrituras y la última lo es de cinco 

tahullas y una cuarta de taullas ortales que Juan Palomares y 

consorte vendieron al Doctor Nicolau Caro, cuias tahullas son las 

que al presente están plantadas de palmas en el Huerto Nuevo del 

Real." (22) 

 Així, doncs, veiem que durant el sis-cents es 

plantaren palmeres en aquestes tafulles hortals i es 

transformaren en hort. En el celebrat testament de Caro, del 

16-12-1661, ja es mencionen clarament plantacions de 

palmeres mesclades amb altres arbres. Així, en establir el 

vincle entre les seues propietats, Caro citava, a més de 

diversos fils d'aigua, cases en el carrer de Sant Jeroni i un 

censal de la vila, 

"una heretat de orts que yo tinc y poseheixch en la partida del Real 

sots rec de dit partidor y del partidor de Anoy y del partidor dels 

orts, plantada de palmeres, magraners, olivars y moreres, ab dos 

cases en dita heretat, la una a la entrada de dita heretat y el altra en 

mig de dita heretat situades, la qual heretat plantada de palmeres, 

magraners, moreres, olivars, afronta de part de migjorn ab los murs 

y valls de la present vila, camí en mig que va als orts, de part de 

llevant ab ort de Antoni Malla y tafulles de Don Antoni Perpiñà que 

comprà de Amat y senda que va al molí de Don Melchor Ortís, 

orellà de Candalix y los olivars parteixen ab terrers y olivars de la 

viuda de Blay Gascon, de part de ponent ab ort de la viuda de Don 

Jaume Santasília y senda que va al molí del Real y de allí amunt ab 

sèquia Major, de tremontana ab brasal de Anoy y part ab senda que 

va al molí de Don Melchor Ortís y olivars de Don Diego Ruiz y del 

Vicent Palasí." (23) 

 Com veiem, es donava gran importància a l'arbrat 

de la finca, ja que la propietat s'identificava per les seues 

plantacions i així era citada constantment en la 

documentació. Observem també que a començament del sis-

cents degueren ser abundants les plantacions de palmeres, ja 

que, en descriure els límits de l'heretat el 1661, Caro cita 

més horts dels que apareixien en les descripcions del 1612 i 

el 1614. 

 També les pràctiques agrícoles de les palmeres 

apareixien ja clarament documentades a finals del sis-cents. 

Així, un document del 10-11-1697 replegava els actes que 

es feren "per a transar y rematar lo fruit de dàtils del ort del 

Real." Atorgaren l'arrendament mossen Vicent Castell, 

síndic de la Confraria de Nostra Senyora de l'Assumpció i 

del clero de Santa Maria i Antoni Sansano, majordom del 

clero, en favor de Joan Yvañes. La subhasta es rematà en 

240 lliures, una quantitat elevada per a l’època, indicativa de 

la importància econòmica dels dàtils. (24) També el 

03-07-1699 hi hagué una al·legació del notari Josep 

Colomer, procurador d'Antoni Soler de Cornellà, en el 

procés que aquest mantenia amb el síndic de la Confraria de 

Nostra Senyora de l'Assumpció per la possessió d'un 

"hort vulgarment dit del Real, plantat de palmeres i altres arbres, de 

dos horts més contiguos, dit lo hu lo Colomer y lo altre lo hort 
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Fondo, plantats així mateix de palmeres y altres arbres y de dos 

cases, la una en lo dit hort del Colomer y la altra contigua a ell y al 

dit hort nomenat lo Fondo situats y situades en lo terme y horta de 

dita vila." (25) 

 La documentació relativa a les palmeres del vincle 

de Caro es féu més abundant al set-cents i referia 

generalment les circumstàncies que envoltaven 

l'arrendament dels horts, però també la plantació de 

palmeres. Així, un expedient del 1717 arreplegava les 

diligències seguides contra Josep Amat de Ybàñez, 

arrendador dels dàtils dels horts de la Mare de Déu pel deute 

contret amb l'administrador dels béns del vincle de Caro. 

(26) I un altre document del 02-12-1717, feia referència a 

l'obligació atorgada per Sebastià Gonsales de Amorós, 

arrendatari dels dàtils dels horts del Real, del Colomer i 

Fondo. (27) Per fi, hi ha un Inventario de los bienes dejados 

por Nicolas Caro y que forman el vínculo de Nuestra 

Señora de la Asunción y listado de los arrendadores de las 

distintas propiedades y cosechas, fet el 30-12-1717, el qual 

conté una abundant informació sobre el tema que ens ocupa. 

Així, als béns del principal del vincle se citava 

"tres huertos contíguos dichos el uno del Hondo, otro del Colomer, 

otro del Real cada uno en su casa de morada corriente y habitable, 

que dichos tres huertos baxo el riego del Real, Anoi y Huertos 

alindan de medio día con muro de la villa camino en medio, de 

levante con huerto que era de Don Carlos y Don Juan Soler, 

callejón dicho de Granyana en medio, con huerto de Don Francisco 

Villafranca y Soler; con huerto del beneficio fundado por Don 

Gerónimo Runa, con senda que va a los molinos, huerto de Don 

Grdio. Ruiz, olivar del vinculo, olivar de Dn Carlos Cano y olivar 

del Dr. Thomas Alamo, dicha senda y brasal de Candalix en medio; 

de tremuntana con un pedaso de olivar de dicho vínculo, dicho 

brasal enmedio; de poniente con la Rambla y sequia Mayor 

enmedio; molino llamado del Real, rambla, huerto del mayorasgo 

de Llanos dicho de abaxo y huerto de Da Gertrudis Santacilia." 

(28) 

 L'existència d'una extensió tan gran d'horts a Elx 

feia que ja a la Noticia circunstanciada... de l'administrador 

del marquès d'Elx del 1739 es conclogués que 

"está zircuhido el pueblo de Huertos de Palmeras, cuyo fruto de 

dátiles es de bastante probecho, pues, aunque no son tan buenos 

como los de Berbería, se apetecen por fruto único en estos parajes y 

logran pronta salida." (29) 

 Però quan abundà notòriament la plantació de 

palmeres fou a finals del set-cents, fins al punt que arribaren 

a produir-se queixes i plets perquè en alguns casos s'havien 

disposat els peus massa pròxims a sèquies i camins. Així, el 

1770 hi ha referència de la plantació d'una fila de palmeres 

feta pels administradors del vincle de Caro en l'hort del Real, 

vora el queixer de la sèquia Major. L'Ajuntament considerà 

que la plantació podia perjudicar l'obra de la sèquia, ja que 

en tal lloc sempre s'havia deixat 

"un exido de bastante capacidad hiermo y sin plantío alguno, para 

evitar los perjuhicios que los riegos y rahices de los árboles 

ocasionan a la obra de dicha azequia, por ser aquello terraplén." 

 De manera que s'acordà enviar als administradors 

"recado para que amuevan del expresado sitio la fila de 

palmeras." (30) Una altra notícia interessant de plantació de 

palmeres és del 1774, quan els administradors del vincle de 

Caro van plantar palmeres en els horts de la Mare de Déu, 

vora la senda del portell de Granyana, lloc de pas i eixida 

dels il·licitans des de la vila cap al nord: 

"antiquísima senda que ha servido y sirve para el tránsito de los 

vecinos [...] se está haciendo un nuevo plantío de palmas en 

terrenos de la expresada senda, en perjuicio de la pozezión en que 

se hallan, quieta y pacificamente." 

 El Capítol considerà que "aunque en el día no 

causen perjuicio, en lo sucesivo, creciendo las plantas, lo 

han de causar", per la qual cosa els experts havien de fer 

reconeixement i veure si, efectivament, la plantació danyava 

la senda i el seu trànsit, per tal d'actuar en conseqüència. (31) 

 Les dades definitives sobre la formació d'extenses 

plantacions de palmeres al set-cents provenen del llibre de 

propietats del clero de Santa Maria escrit per Granés i 

Pomares el 1796. En aquest interessant document es descriu 

un hort anomenat "huerto Nuevo" que deu ser el conegut 

avui en dia com "hortet Novet", ja que hi ha un altre "hort 

Nou" situat dos quilòmetres més al sud de la població. 

Aquest "huerto Nuevo" tenia una extensió de 31 tafulles, 3/8 

i 15 braces, es trobava situat al nord d'Elx i ja limitava amb 

horts per ponent i per tramuntana, a més de fer-ho també 

amb la contrasèquia, amb tafulles de terra blanca i amb 

olivars. El "huerto Nuevo" es formà com a tal hort de 

palmeres al llarg del finals del sis-cents i durant el set-cents, 

segons consta documentalment: 

"Posehe el Reverendo Clero un huerto plantado de Palmas, parte de 

él se compró en el siglo pasado, ya formado huerto, y parte se ha 

plantado de nuevo y se continua el plantío de palmas hasta que se 

verifique estarlo todo. Se ha construïdo en él en los últimos años 

casa de habitación para el hortelano." (32) 

 Més endavant es detallava l'acord del clero per 

plantar palmeres, la construcció de la casa i el sistema 

d'arrendament i plantació que es va seguir: 

"A consequencia de haverse determinado por el Reverendo Clero el 

que se plantasen palmas en las taullas contiguas a las que ya 

estaban plantadas [...] para que reunidas todas se formase un huerto 

de Palmas, se haría preciso, verificado el plantío, como lo está en la 

maior parte, fabricar una casa de habitación para el arrendador de 

dicho huerto, lo que se executó por el año 1784." (33) 

 És interessant consignar que el clero de Santa 

Maria, i potser també els altres terratinents, encomanaven la 

plantació de palmeres als mateixos arrendadors, els quals 

l'havien de fer mentre duràs l'arrendament de l'hort i cobrar, 

al final, una quantitat per cada palmera apresa que hi hagués 

de més. Així se cita un cas de finals del set-cents, en el qual, 

després de l'arrendament de l'hort Novet, entre el 1791 i el 

1799, es van comptar 676 palmeres més: 

"Ya se ha manifestado que la formación de este huerto deve hazerse 

por el plantío succesivo de Palmas; para esto tiene determinado el 

Reverendo Clero se haga, para no exponerse a gastos inútiles, que 

los arrendadores del huerto lo practiquen durante su arrendamiento, 

abonándoseles al fin de él 5 p por cada una de las palmeras que 

huviese aprendida, y colocada en su puesto, según peritos: En esta 

inteligencia, en el arrendamiento que concluió Antonio Peral en el 

año 1791, además de las que se le havían entregado al principio del 

arrendamiento, y constavan en la escritura, se hallaron 196 

palmeras, que a dicho fuero de 5 p importan 49 L [...] (y) en 30 

Jun(i)o de 1799 se encontraron por los peritos [...] 480 palmas, que 

importaron 120 L" 

les quals foren puntualment pagades a l'arrendador. (34) Tot 
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plegat, segons un document citat per Ramos, el 1785 hi 

havia a Elx una superfície de 4.000 tafulles plantades de 

palmeres, la qual xifra, però, contrasta amb la superfície 

destinada a altres conreus; 28.000 tafulles d'oliveres, 10.000 

de vinya, 40.000 de regadiu, 21.000 de secà, i 40.000 de 

salobrars i almarjals. (35) Aquesta xifra de 4.000 tafulles de 

palmeres també contrasta, per excés, amb la de 1.000 

tafulles donades per Cavanilles, la qual devia ser més exacta. 

Durant el vuit-cents van haver-hi també abundants 

plantacions de palmeres. Fet i fet, Nicasi Mira, en el seu 

informe del 1924, considerava que durant el segle XIX el 

palmerar d'Elx assolí la major extensió superficial i tingué, 

per tant, la màxima importància econòmica. Segons Mira, 

"no son pocos ni de escasa importancia los huertos plantados en el 

pasado siglo, en el cual el palmeral tuvo su máxima extensión." 

(36) 

 Tenim documentada la plantació de l'hort del Sol, 

d'unes catorze tafulles, la qual es féu el 1849 segons una 

llegenda escrita en una placa de manisses encastada en una 

paret de l'interior de la casa: 

"La plantación de este huerto, que lo fue en el año de 1849, fue 

hecha por el inteligente en su ramo, D. Francisco Jaén." (37) 

 Finalment consignem, com una mostra més de les 

variacions en les avaluacions globals del nombre de 

palmeres existents a Elx, un document citat per Ramos, datat 

el 1898, on s'insistia en que a Elx la "extensión del bosque" 

era d'unes mil tafulles, repartides entre 44 propietaris; com 

també que, tot computant 68 palmeres per tafulla, n'hi havia 

un total de 68.000 peus. (38) 
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08. DÀTILS, PALMES, ESTRIS 

 

Les nombroses referències als horts de palmeres d'Elx que 

hem exposat, datades entre els segles XIV i XIX, fan pensar 

que ja des de l'edat mitjana Elx era una ciutat amb horts de 

palmeres pels voltants, especialment al nord i al sud de la 

vila. Observem també que els horts més antics d'Elx dels que 

hem parlat es trobaven al marge esquer de la rambla, a 

l'horta dels cristians. No hem trobat cap testimoni de 

l'existència de palmeres en l'horta dels moros, la qual es 

trobava al marge dret. Tanmateix, sí que hi ha documentats 

horts en aquest marge dret després del set-cents i actualment 

hi són força abundants, tant prop de la ciutat, a la mateixa 

vessant del riu, al sud del pont Vell, com al camp. La poca 

superfície dels horts antics, l'escassedat de palmeres en 

l'horta dels moros, l'associació de les palmeres amb altres 

arbres i conreus, com també les característiques agrícoles i 

econòmiques dels actuals horts d'Elx ens fan mantenir la tesi 

que, malgrat l'existència demostrada d'horts a les edats 

mitjana i moderna, el conreu de la palmera era secundari 

dins l'estructura agrària il·licitana, que la major part de les 

grans extensions d'horts que coneixem actualment tenen un 

origen recent, no més enllà del sis-cents, i que els horts, 

finalment, s'han estés pel camp d'Elx només durant el segle 

XX, mentre que, anteriorment, a penes hi hauria alguna tira 

de palmeres vora els camins o els bancals, alguna palmera 

solta o alguns petits horts aïllats, vora les cases o allà on hi 

havia aigua, però sense formar una taca contínua. Les grans 

plantacions de palmeres al voltant de la població es feren, 

segons la nostra hipòtesi, durant el set-cents, amb el gran 

desenvolupament agrari, demogràfic i econòmic d'aquell 

segle. Per a confirmar aquestes hipòtesis, a més de les dades 

documentals històriques exposades en l'epígraf anterior, hem 

de tenir en compte que el conreu de la palmera a Elx es troba 

poc evolucionat i que l'edat física dels actuals horts de 

palmeres difícilment pot superar els dos-cents o tres-cents 
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anys, la qual cosa ens fa pensar que l'abundància d'horts a 

Elx és prou més recents d'allò que pensaven els autors de la 

primera meitat del segle XX. 

 En efecte, una palmera té una vida molt llarga i un 

lent creixement, però amb el desenvolupament que es dóna a 

Elx (més ràpid que als oasis del desert per les diferents 

condicions climàtiques: menys calor i més humitat) una 

palmera pot arribar a tenir dos-cents cinquanta o tres-cents 

anys i assolir els 15 o 18 m d'altura, tot depenent, és clar, de 

l'abundor del reg i de la cura que es tinga en el conreu. Les 

palmeres d'un dels horts que està datat, el del Sol, a penes 

fan una alçada de 7 o 8 m i fou plantat el 1849, segons 

consta, com hem dit, en una inscripció ceràmica situada en 

l'interior de la casa de l'hort. Hi ha també uns altres aspectes 

econòmics i culturals dels horts de palmeres d'Elx que cal 

remarcar, tot comparant-los amb els llocs de l'Àfrica i l'Àsia 

on es conreen palmeres, la qual cosa evidencia l'escassa 

importància econòmica de les palmeres d'Elx en comparació 

amb altres cultius. En primer lloc és destacable l'escassa 

presència del dàtil en l'alimentació dels habitants d'Elx, ja 

que aquí no sols no hi ha menjars o licors tradicionals de 

dàtil o de palma, com als altres llocs on es conreen palmeres, 

sinó que els elxans hem mantingut la dispersió genètica 

pròpia de la palmera, sense practicar l'elemental operació 

agrícola de fer selecció de varietats, com a l'Àfrica i l'Àsia , 

la qual cosa, òbviament, és bàsica per a la producció 

massiva de qualsevol fruit o producte agrícola o 

manufacturat. Així, com que la palmera és un vegetal que no 

es pot empeltar com els arbres fruiters, la no-selecció de 

palmeres que donassen dàtils bons i gustosos de menjar ha 

originat que el 90% dels dàtils d'Elx siguen de mala qualitat 

i s'haguessen d'usar com a pinso per als animals, com també 

que el conreu de la palmera, amb l'escàs valor comercial del 

seu fruit, haja perdut tot l'interès en les darreres dècades del 

segle XX. Anteriorment, en una economia precapitalista, el 

baix rendiment agrícola originat per la mancança de qualitat 

dels dàtils es veia compensat amb escreix pel valor de la 

palmera com a productora de palma blanca i palma verda, a 

més de ser matèria primera per a multiples usos i estris 

domèstics. No calia, doncs, seleccionar-ne les varietats. 

 Tampoc no pretenem aquí posar en dubte la 

importància econòmica i cultural que en certs moments dels 

últims dos segles han tingut a Elx les palmeres, ja que, 

certament, al voltant dels horts s'han creat oficis, eines, 

hàbits de comportament, arquitectura, una cultura, a fi de 

comptes, amb característiques pròpies. Com hem advertit en 

un altre lloc, 

"els productes de les palmeres eren molts. Donaven dàtils de 

diversos tipus, bons per a menjar i bons per a pinso; d'ells se'n podia 

fer alcohol; les palmeres es nugaven i les palmes es feien blanques i 

apretades per a les processons del Diumenge de Rams. De les 

palmes seques, així blanques com verdes, se'n feien cabassos, 

cestelles, capells, graneres i altres objectes per a la vida domèstica. 

Les tabales i els sedassos feien d'abonament per a les plantes. Amb 

els cascabots secs es feien bardisses; de les palmetes, nugasses; 

algunes palmes eren menja per a conills i ovelles, i la llenya dels 

ramassos secs era bona per a encendre el foc als forns i als fogarils. 

El cor de la palmera, el margalló, era una vianda exquisida i els 

troncs, filosos i roïns, si eren sàviament tallats, aprofitaven de fusta 

per a fer biguetes, pilars, portes i altres objectes per a l'hort i per a la 

casa." (01) 

 Aquests usos de la palmera, en una economia 

agrària o de subsistència, eren importants i podien arribar a 

éser vitals. Per tal motiu, durant els darrers dos-cents anys, 

els horts de palmeres han estat les terres agrícoles més 

preades, les que més valor tenien i les que més contribució 

pagaven. Segons Galiana, cap al 1925 una família 

d'hortolans podia viure folgadament amb el conreu només 

d'una hectàrea de palmeres. (02) Però les notícies històriques 

relatives a la producció econòmica de les palmeres són 

esparses i es refereixen només a la palma blanca per al 

Diumenge de Rams i als dàtils. Trobem documentada la 

producció de palma blanca per al Diumenge de Rams en una 

acta municipal del 21-03-1429, segons la qual a València 

foren empresonats uns veïns d'Elx que hi havien anat a 

vendre palma blanca. (03) Una altra notícia referent a 

l'arrendament de palmeres per a la producció de palma 

blanca és del 30-06-1481: segons un protocol notarial, 

N'Aldonça, muller d'Antoni de Queixans, arrendà a son fill 

Joan i a En Lluis Palau "totes aquelles palmeres qui són 

acostumades tallar dels jueus", com també "les palmeres del 

olivar que hera d'En Johan de Quexans [...] e les palmeres 

que heren de Na Jauma de Ravades." En el document 

s'especifica l'obligació "de fer, aver e tenir lo dit 

arrendament de la talla e retalla e tantes vegades com 

voldran tallar fins a la Pasqua dels dits jueus." (04) En 

relació amb aquesta notícia, cal assenyalar que actualment la 

producció de palma blanca a Elx es basa, precisament, en 

l'arrendament de les palmeres que fa el propietari al colliter 

de palma mitjançant el pagament d'un preu unitari. Aquest 

tracte, anomenat avui en dia "compra", autoritza l'arrendador 

durant un any a nugar les palmeres, tallar-les i quedar-se 

amb el producte de la palmera: palmes blanques (allò que 

origina el negoci), però també alguns subproductes (com ara 

palmes verdes o seques) i també tots els estris emprats per a 

obtenir la palma blanca: cordeta d’espart, capurutxos, canya 

i, darrerament, també un plàstic negre que s'usa per a tapar la 

punta de la palmera nugada o capurutxo. Una altra notícia 

referent al comerç de palma blanca, segons Ramos, és del 

11-03-1646, quan el Consell ordenà Domicià Gaytan que 

se'n vingués amb llicència a sa casa amb els carros de Jaume 

Valero que duien les palmes a Madrid. (05) 

 Pel que fa als dàtils, segons Ibarra, a finals del 

segle XIV les collites eren abundants, però tenien poc valor. 

(06) També Gil i Olcina ha destacat la producció de dàtils i 

de palma blanca al cinc-cents, tot basant-se en les 

observacions de Martí de Viciana, el qual visità Elx el 1562 

i assenyalà que els dàtils produïen anualment més de 3.000 

ducats, com també que havia examinat un contracte segons 

el qual la catedral de Toledo pagava a un "caballero de 

Elig", des de feia trenta-cinc anys, setanta ducats per la 

tramesa cada any de dos carros de palma blanca. (07) 

També, segons Ramos, el 1573 el Consell acordà fer un 

regal per Nadal als seus advocats de València, i el regal 

consistí en torró i dàtils. (08) I el 1589, els capítols del 

Mostassaf, on es regulava el mercat dels queviures, es 

referien als dàtils en diversos punts en els quals s'ordenava 

que els hortolans no agavellassen dàtils verds, que els dits 

hortolans ni cap altra persona poguessen vendre, ni fer per a 

vendre, dàtils adobats amb vinagre i que tampoc no 
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poguessen vendre'ls en cambres ni barrejats entre si, sinó 

cadascun amb els de la seua classe. S'establia, així mateix, 

que el preu dels dàtils fos de sis diners la lliura de negres, 

quatre la de grocs i dos la dels altres. (09) 

 Al set-cents els productes de la palmera assoliren 

un alt valor, com es dedueix de les notícies donades pels 

viatgers, especialment, com hem vist, Cavanilles. Segons 

Gozálvez, al set-cents el 84% de les palmeres es trobaven al 

voltant de la població i els seus impostos el 1762 es taxaven 

en 50 reals per tafulla (entre 15 i 40, segons el padró), 

mentre que la terra campa es taxava a dos reals per tafulla. 

(10) La regulació del preu dels dàtils continuà fent-se durant 

el set-cents i el vuit-cents. El 1780 el Capítol establí que el 

regidor setmaner havia de regular el preu dels dàtils que 

s'havien de vendre a la plaça. I en situacions de pobresa els 

dàtils eren un dels aliments bàsics per a la població. Així, el 

1812, després de l'epidèmia de febre groga de l'any anterior, 

es féu saber als veïns que tinguessen figues guardades que 

n'havien de posar diàriament una càrrega a la plaça de Baix, 

per tal que el poble se'n trobàs abastit, sota la pena de 

confiscar totes les figues. En la mateixa pena incorrerien els 

hortolans que no posassen a la plaça una parada de dàtils tots 

els dies. (11) A finals del set-cents, segons Cavanilles, tant la 

collita de palmes com la de dàtils eren importants, ja que es 

calculava que cada any s'encapurutxaven per a palma blanca 

8.000 palmeres, les quals produïen un benefici de 1.000 

pesos. Així mateix, calculava que hi havia unes 35.000 

palmeres que donaven 140.000 arroves de dàtils de les quals 

es treien 1.400 reals. (12) 

 La importància del comerç dels dàtils i de les 

palmes blanques augmentà durant el vuit-cents i el nou-

cents. Els hortolans i mercaders d'Elx, que moltes vegades 

eren productors ells mateixos, datilers o colliters de palma 

blanca, anaven pels mercats del País Valencià (Alacant, 

Alcoi, València) però també pels d'Europa. Així, Davillier, 

en un bell text, referí haver vist a Marsella venedors de 

palma blanca d'Elx: 

"Todos los años, poco tiempo antes de las fiestas de Pascua, 

algunos habitantes de Elche, más emprendedores que sus 

compatriotas, se dirigen hacia el puerto de Alicante, después de 

haberse provisto de un considerable cargamento de palmas que han 

trenzado y adornado durante el invierno. De Alicante se embarcan 

para Marsella y apenas llegados al puerto del Mediterráneo, su 

primera preocupación es buscar algún almacén que se alquile [...] 

Una vez que nuestros habitantes de Elche han encontrado un lugar 

conveniente en un barrio frecuentado, se apresuran a esponer su 

mercancía a los ojos de los paseantes, mercancía que saben colocar 

con un arte y un gusto especiales. La última vez que nos detuvimos 

en Marsella, nuestras miradas fueron atraídas por una de estas 

tiendas improvisadas, provista de infinidad de palmas de todas las 

formas y de todos los tamaños. Algunas, cuya altura llegaba a 

varios metros, se distinguían por un lujo de ornamentación 

verdaderamente extraordinario: trenzas hábilmente hechas, nudos 

combinados ingeniosamente, alternaban con hojas de oropeles y de 

colores chillones, que formaban los más fantásticos e 

insospechados dibujos. El traje del vendedor de palmas no 

contribuía menos que su mercancía a atraer las miradas de la 

multitud. Era parecido al que llevan los aldeanos del reino de 

Valencia. Ocurre lo mismo con la lengua, pues el dialecto 

valenciano que todavía se habla en la provincia de Alicante, se 

emplea generalmente hasta en Murcia. Nuestro vendedor de palmas 

era un magnífico tipo de la raza española del Sur. Su cabeza 

morena y expresiva, encuadrada por espesas patillas negras, estaba 

tocada con un pañuelo de seda roja y amarilla enrollado como un 

turbante. Una chaqueta de terciopelo azul, adornada con numerosos 

botones de filigrana de plata, dejaba ver la faja que ajustaba su talle, 

que parecía aún más esbelto a causa de la amplitud de los 

zaragüelles, anchos calzones de tela blanca que caen hasta las 

rodillas, como la falda de los Palicares albaneses. Alpargatas de 

cáñamo delicadamente trenzado le servian de calzado, sujetándose 

a la pierna por medio de anchas cintas negras que se cruzaban sobre 

medias de color azul oscuro. No dejamos de entrar en conversación 

con el habitante de Elche y de preguntarle si estaba contento del 

negocio. Nos respondió que le iba muy bien y quiso saber si París 

era mucho mayor que Marsella, a lo que respondimos nosotros que 

si sus palmas de Pascua se ponían de moda en la capital de Francia, 

consumiría probablemente todas las que produce Elche." (13) 

 De la importància dels productes de la palmera al 

vuit-cents, de la palma en particular, dóna també idea la 

publicació el 1834 per l'Ajuntament d’un ban on es deia que 

els palmerers havien de traure llicència 

"para evitar el escandaloso robo que se experimenta en el corte de 

las palmas de todas clases, en grave perjuicio de sus dueños y del 

bien público." 

 Així s'ordenava que 

"todos lo vecinos y forasteros que extraigan palma blanca, verde, 

fresca, seca o de cualquier clase, se presenten en la Secretaría del 

Ayuntamiento a manifestarla y obtener la competente licencia, sin 

la cual no podrá extraerse la dicha palma." 

 A més, 

"a quién no tuviese la licencia, se le decomisará la mercancía, 

caballerías y carruajes." (14) 

 També Blasco Ibañez, en el fastuós començament 

de la novel·la Arroz y tartana (1894), descrivia les parades 

de venda i l'ambient del mercat de la ciutat de València en 

una nit de Nadal de finals del vuit-cents, i hi esmentava les 

parades dels elxans que venien dàtils: 

"[...] y un poco más allá, los tíos de Elche, mostrando sus enormes 

sombreros tras la celosía formada por los racimos de dátiles de un 

amarillo rabioso." (15) 

 Aquells dàtils grocs esmentats per Blasco, però, 

solien ser sense madurar, no comestibles, i aprofitaven per a 

adornar i cridar l'atenció. Encara avui en dia es poden veure 

parades de dàtils semblants, adornades amb ramassos de 

dàtils grocs, per les fires i els porrats d'Elx i les comarques 

veïnes: el dia de Sant Antoni el del porquet a Atzavares 

Altes, el dia de Santa Agueda a Catral o el dia de la Santa 

Faç al monestir homònim. 

 Com hem dit, la literatura sobre les palmeres ha 

estat també abundant. Els horts corprenien els viatgers antics 

i als anys vint calia mitificar les palmeres per tal de 

mantenir-les. Aleshores es recollien belles contalles 

orientals, com ara una cançó persa que es complaïa dels dos 

mil usos que la palmera pot tenir. O que una persona podia 

viure tres dies al desert amb un sol dàtil si el primer dia es 

menjava la pell, el segon dia, la molla i el tercer dia, el 

pinyol. També es recorria a argumentacions religioses, com 

ara que la palmera fou beneïda per Jesucrist i que Mahoma 

deixà dit que l'home ha de ser recte, just i generós com la 

palmera. O bé s'adduïa la importància dels dàtils per a 
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l'alimentació i, així, les mares havien d'alimentar-se de dàtils 

per a tenir fills forts i llet bona i abundant. I aquell qui en 

dejú menjàs set dàtils no res hauria de témer aquell dia, ni el 

verí dels rèptils ni la traïció dels homes. (16) Certament, 

d'aquestes contalles a l'afirmació que el palmerar d'Elx era 

unes quantes vegades mil·lenari només hi havia un pas. I 

més a Elx, on ha agradat presumir de ser un poble antic i, 

com diu Massip en referir-se a la Festa d'Elx, 

"la coqueteria de la Festa consisteix en no desvelar mai la seua edat 

[...] si els hòmens tenim com a prurit llevar-nos anys, la Festa, pel 

contrari, sempre se n'ha posat de més." (17) 

 Quelcom semblant ha passat amb les palmeres, les 

quals, com hem vist, malgrat existir des del tres-cents, no 

s'han trobat ordenades i amb la gran extensió que tenen 

actualment fins al sis-cents i el set-cents i fins al vuit-cents 

no han format part de l'economia bàsica d'Elx, sinó que 

havien estat un complement dels conreus bàsics de la 

població, com ara l'oliverar, els cereals i la vinya. Amb tot, 

encara que hem intentat situar l'origen i el desenvolupament 

dels horts d'Elx, no cal dir que la contemporaneïtat de 

l'extensió del conreu no els lleva importància a les palmeres, 

a la bellesa de la vista que conformen ni al seu significat en 

la transformació de la ciutat, ja que, com veurem al llarg 

d'aquest treball, la formació de la moderna ciutat d'Elx ha 

estat íntimament vinculada al destí dels horts de palmeres, 

en una lluita constant entre la permanència i la destrucció. 
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09. SENYORIA D'ELX 

 

Serrano ha posat de manifest la incidència que va tenir 

l'estructura del poder (senyor, nobles, clergues i propietaris) 

en la transformació de la ciutat d'Elx, tant en l’estructura 

social com en la forma física. Els grups de poder que es 

disputaren el domini d'un extens territori que comprenia 

gairebé tota l'actual comarca del Baix Vinalopó van ser, 

primer, els nobles i els eclesiàstics que hi vingueren amb les 

tropes catalano-aragoneses del rei Jaume I, després el 

marquès d'Elx i, finalment, els petits nobles i els nous 

burgesos. A l'edat mitjana aquest territori tenia 

"com a eixida natural la mar, des d'Alacant fins a Guardamar, una 

costa ben protegida amb torres vigies, amb les grans masses 

forestals que formaven els boscos de les serres de Santapola i del 

Molar, amb les zones lacustres de les marjals i l'Albufera i grans 

extensions de terra de tradicional ús comunal per part dels veïns, a 

més d'un cinturó de palmeres al voltant del nucli urbà, resultat d'una 

lluita constant amb el medi." 

 Segons Serrano, al llarg de la baixa edat mitjana, 

Elx es conformà com una típica ciutat-estat de l'àmbit 

mediterrani, mercè a reglamentacions municipals que eren 

producte d'uns esquemes d'administració pròpia, 

conseqüents amb les noves relacions socials, activitats 

econòmiques i estructures polítiques imposades pels 

cristians aragonesos i castellans, en fràgil equilibri entre ells, 

després de la conquesta el 1265 i de la incorporació d'Elx a 

la Corona d'Aragó entre el 1304 i el 1329. (01) 

 Pel que fa a l'estructura productiva, segons Roca i 

Gual, al País Valencià, ja des del segle XIII, hi hagué un 

predomini de la petita explotació agrària amb cens 

d'emfiteusi, en la qual el senyor cedia l'usdefruit de la terra 

als vassalls, a canvi d'un cens en espècie, un cert pagament 

de diners i algunes prestacions personals de treball. (02) A 

Elx, després de la conquesta, tant les relacions socials com 

les activitats econòmiques eren dirigides i controlades pels 

nous grups dominants vinguts amb Jaume I, la noblesa i 

l'esglèsia, senyors feudals que van sotmetre tant els nous 

pobladors cristians com els antics habitants 

hispanomusulmans i aconseguiren per a Elx continuats 

privilegis donats pels reis a canvi de consolidar l'apropiació 

del territori. Aquesta minoria ennoblida i enriquida amb les 

terres arrabassades als musulmans quedà com a rectora del 

municipi, i se succeí a si mateixa fins ben entrat el segle XIX, 

encara que la seua prepotència va minvar amb la creació del 

marquesat d'Elx a les darreries del segle XV i la consegüent 

rivalitat entre els vells i el nou senyor. Segons Serrano, al 

llarg de les edats mitjana i moderna, el municipi fou la 

integració d'agrupaments socials distints i jerarquitzats, 

cadascun dels quals tenia el seu espai d'acció delimitat per 

unes complexes relacions entre si, no exemptes de 

conflictivitat. La progressiva uniformització ideològica i 

cultural fou un fenomen relativament tardà i fou determinat 

per l'expulsió dels moriscos i per l'erecció de les distintes 

parròquies. (03) 

 Segons Sanchis, en la seua pugna amb l'ambiciosa 

i altiva aristocràcia, Jaume I trobava el suport de la doctrina 

jurídica romana que afirmava la supremacia del príncep. I 

per contrarestar l'auge de la noblesa insubmisa, el rei afavorí 

decididament els municipis i la burgesia. (04) La mentalitat 

social d'aquesta burgesia, segons Arcadi García, 

"postulava els principis de llibertat personal, propietat lliure, 

exempció fiscal, garantia d'una justícia pública independent de 
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coaccions i violències, sentit jurídic realista i proteccionisme 

econòmic. Tot això era tant com dir predomini de la ciutat sobre el 

territori." (05) 

 Dins d'aquest marc temporal, doncs, un dels 

episodis trascendentals de la història d'Elx fou l'establiment i 

el desenvolupament de la senyoria d'Elx entre els segles XV i 

XIX. El fet que Elx tingués un senyor jurisdiccional durant 

tota l'edat moderna marcà l'evolució de la vida de la població 

i influí definitivament en els mecanismes de transformació 

econòmica, social i urbana del set-cents i del vuit-cents. 

 La senyoria d'Elx fou considerada i tractada 

nombroses vegades per Pere Ibarra, encara que 

fragmentàriament i amb una visió molt particular, marcada 

per l'època que li tocà viure i la classe social a la qual 

pertanyia. Els aspectes socials i econòmics de la senyoria i el 

canvi social hagut amb la revolució burgesa al vuit-cents han 

estat tractats modernament per Pere Ruiz i Torres, el qual 

llegí i aprovà la seua tesi doctoral a la Universitat de 

València el 1978 sota el títol Señores y Propietarios. 

Transformaciones agrarias y conflictos sociales en Elche 

entre la consolidación del régimen señorial y la revolución 

burguesa (1697-1843). Ruiz escrigué diversos articles a 

partir d'aquest treball i els anys següents reféu tot el material 

i escriví un magistral llibre sobre el canvi social a Elx durant 

el set-cents i el vuit-cents. (06) D'aquesta obra, com també 

dels diversos articles publicats fins ara per Joaquim Serrano, 

hem extret la major part de les dades i les valoracions 

històriques sobre la senyoria d'Elx i el canvi social 

immediatament posterior. L'estudi de Ruiz comptà encara el 

1984 amb una deliciosa postil·la de caràcter didàctic, 

titulada "L'anàlisi microhistòrica i la història com a ciència: 

Elx durant la crisi de l'Antic Règim", destinada als estudiants 

de batxillerat, escrit que hem fet servir per a orientar 

conceptualment una part del nostre treball. (07) 

 Els fets s'iniciaren amb una ordre datada a Dueñas 

el 24-08-1470, per la qual la princesa Isabel de Castella, 

senyora d'Elx mercè a la donació feta per Joan II d'Aragó, 

donà la vila al seu mestre-sala Gutierre de Cárdenas, el qual 

havia estat mitjancer en la contractació del matrimoni entre 

ella i Ferran d'Aragó: 

"vos fago merced, gracia, e donación pura, propia, no revocable que 

es dicha entre vivos, sin condición alguna, para vos e para vuestros 

herederos y sucesores, para siempre jamás, de la Villa de Elig e del 

Lugar de Crevillén, con sus palacios, e castillos, e fortalezas, e con 

todos sus lugares, e con toda su tierra, término e distrito [...] e con la 

justicia e jurisdicción civil y criminal, alta y baja e mero y mixto 

imperio, de la dicha villa y lugar con todas sus rentas y derechos e 

pechos." 

 La vila, però, tot basant-se en la condició que Joan 

II havia imposat a Isabel de no poder vendre, donar ni 

empenyorar Elx i Crevillent, no acceptà tal donació i es negà 

a donar possessió Gutierre de Cárdenas i rebre'l com a 

senyor. Tot fou inútil, però: les cartes enviades per la vila, 

les gestions fetes davant el rei i fins i tot la resistència 

armada. En sessió del 08-11-1481, la vila, vençuda per les 

armes, hagué de lliurar als representants de Cárdenas la vara 

de batle i les claus de l'Alcàsser, de la Calaforra, de la Cort, 

de la presó i de les portes de la vila. Els representants del 

noble van prendre possessió dels edificis, de l’aigua i de la 

terra del terme i el 20-12-1481 entrà a Elx Gutierre de 

Cárdenas. (08) Però aquesta donació feta per la reina Isabel 

féu que la vila movilitzàs tots els seus recursos per evitar la 

dependència d'un senyor castellà per damunt de la 

composició social del municipi organitzada als segles XIII i 

XIV. Per a Serrano, tanmateix, la llibertat esgrimida pels 

nobles locals, basada en els privilegis donats pels reis 

d'Aragó, no era sinó la cobertura sota la qual s'amagava el 

seu desig de continuar monopolitzant atribucions i funcions 

que suposaven, en definitiva, el control del municipi. (09) 

 Pel que fa als Cárdenas, segons Ruiz formaven part 

d'una nova noblesa sorgida a Europa al segle XIV i 

caracteritzada pel fet que començà a superar l'ideal guerrer, 

assolí un caràcter més acusat de les pretensions i la 

uniformitat senyorials i mostrà una tendència major a 

l'aprofitament de les noves expectatives econòmiques 

castellanes, basades en la ramaderia i el comerç. La seua 

adhesió als reis Isabel i Ferran, els quals pretenien reforçar la 

institució monàrquica posada en perill per les lluites dels 

aristòcrates, elevà la posició política i la influència dels 

Cárdenas i féu que reberen prebendes econòmiques 

d'ambdós reis. (10) Ruiz assenyala que si s'interpreta al peu 

de la lletra, el document de cessió fou una autèntica 

catàstrofe per a Elx, però que, en realitat, la cessió no es 

portà endavant ni s'imposà en els mateixos termes en què 

apareixia en el document del 1470, ja que ni els poders 

senyorials foren tan grans ni la propietat territorial fou tan 

extensa en la nova senyoria. Segons Ruiz, aquestes 

donacions del patrimoni reial, fetes per tal d'atreure's la 

noblesa, en la pràctica es trobaven limitades de dues 

maneres: amb l'exercici del poder que el rei es reservava 

com a suprem senyor i amb la confirmació dels furs i 

privilegis locals de les ciutats, com s'apressà a fer Isabel I 

amb els d'Elx el 25-11-1471. (11) En el cas del raval de Sant 

Joan, però, el senyor n'havia obtingut la jurisdicció i, segons 

Ruiz, això implicava l'obtenció de diversos poders coactius 

sobre l'antiga població musulmana que, en virtut de la seua 

condició d'heretges conversos, el van permetre carregar 

sobre la població rendes més oneroses i variades que anaven 

des del treball forçós a les rendes en diners i en espècie. (12) 

Mort Gutierre de Cárdenas, la vila es negà a donar possessió 

a són fill, Diego de Cárdenas, primer duc de Maqueda, i 

entaulà un plet davant el rei per a tornar a ser vila reial. 

Aquest plet de reducció a la corona s'inicià el 1574 i, després 

que el rei Felip IV apartàs la vila, es resolgué el 1697 a favor 

del duc. Elx hi gastà més de 150.000 lliures i, segons Ibarra, 

costà més d'un plet addicional que el raval de Sant Joan 

pagàs la sisena part que li corresponia, "pues decían que 

ellos eran del duque y que si ganaba el rey, serían del rey." 

(13) Quan la casa dels Cárdenas es quedà sense descendents, 

el marquesat d'Elx passà a la casa dels Arcos i, quan el 1780 

morí el seu últim descendent, passà al marquès d'Astorga i 

comte d'Altamira. (14) 

 La donació feta a Cárdenas i les herències 

posteriors suposaren la presència d'un senyor jurisdiccional 

a Elx durant tres segles i mig, el poder del qual se 

superposava al del Consell, amb conseqüències importants 

per a tots els afers ciutadans ja que el senyor havia 

d'autoritzar les decisions que prenia la vila, especialment les 

despeses en obres. Les diverses conjuntures històriques 

enfortiren el poder del senyor a través dels segles, sobretot, 
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segons Serrano, pel control que aconseguí de l'estament 

eclesiàstic. Així, el marquès fundà el 1516 sota el seu 

patronat el convent de l'Encarnació de monges clarisses i el 

1561, el convent de Sant Josep de frares franciscans. Aquest 

darrer tenia una dependència directa del senyor, ja que 

pagava als frares una almoina anual amb la qual funcionava 

i s'administrava el convent. També la clerecia de Sant Joan 

depenia econòmicament del senyor i, després de l'expulsió 

dels moriscos el 1609, aconseguí fer-se amb tot el raval de 

Sant Joan mitjançant una repoblació favorable als seus 

interessos. (15) El marquès comptà fins i tot amb un 

cronista, el regidor Cristòfol Sanz, el qual escrigué el 1621 

una Recopilación en que se da quenta de las cosas ancí 

antiguas como modernas de la ínclita villa de Elche, on 

incloïa un discurs genealògic nobiliari per parlar dels 

il·lustres orígens de la vila, el qual, a parer de Serrano, no 

era sinó un argument al servei dels interessos del marquès, 

com també una justificació de les seues actuacions enfront 

del moviment de les Germanies, al qual anomenava 

"mónstruo campestre" i davant l'expulsió dels moriscos, a 

qui qualificava de "gente reacia e indómita" i de "pérfidos 

mahometanos que había en nuestro Arrabal i Morería." (16) 

Com a símbol de l'extens poder i el domini del senyor, arreu 

de la ciutat d'Elx hi havia els escuts del marquesat. Encara 

que aquí la presència del senyor no arribà a ser tan ostentosa 

com a altres llocs, com ara l'esglèsia parroquial de la veïna 

vila d'Asp, on l'escut és el motiu escultòric predominant de 

la façana principal, gairebé tan important com la imatge de 

la Mare de Déu del Socor, el símbol del senyor es trobava en 

certs llocs clau, com ara la casa consistorial, l'esglèsia de 

Sant Joan i el portal Gran de Santa Maria, el qual es troba 

coronat amb un doble escut on hi ha esculpides les armes de 

la ciutat i les del duc d'Arcos. (17) 

 Segons els historiadors, el problema de les 

senyories fou general arreu del País Valencià i encara a 

principi del vuit-cents, un 75% dels municipis valencians 

eren de jurisdicció senyorívola, secular o eclesiàstica. (18) 

Sanchis cita la denúncia del diputat Villanueva a les Corts de 

Cadis segons la qual les quatre cinquenes parts de les terres 

del País Valencià eren de senyoriu, com també 499 pobles, 

enfront dels 73 pobles que hi havia de reialenc. (19) Segons 

Ruiz, aquesta pervivència del règim senyorial a 

començament del vuit-cents era una mostra evident de les 

limitacions i les contradiccions d'una política que fou 

incapaç de promoure la unitat jurisdiccional que necessitava 

la burgesia. La senyoria resultava encara la institució 

fonamental de l'estat en vespres de la revolució burgesa. Al 

País Valencià unes relacions socials emmarcades en un tipus 

de senyoria poc evolucionada, amb pervivències tan 

anacròniques com els impostos de duana, engendraren una 

tensió creixent, sobretot perquè en poc temps al País s'havia 

experimentat una important creixença de les forces 

productives. (20) 

 Finalment per decret del 06-08-1811, les Corts de 

Cadis explicitaren que el seu desig era 

"remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen 

régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía 

española" 

i, per tant, van disposar que els senyorius jurisdiccionals 

s'incorporassen a la nació, que els senyorius territorials 

quedassen com a propietats particulars i que s'abolissen els 

privilegis exclusius, privatius i prohibitius: 

"En adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, exercer 

jurisdicción, nombrar jueces ni usar de los privilegios 

comprehendidos en este decreto." (21) 

 Amb aquest decret, com assenyalava Ibarra, el 

comte d'Altamira deixà de titular-se senyor d'Elx i començà 

a acabar-se el llarg contenciós que havia mantingut la vila 

durant tres segles i mig. Fet i fet, la resposta de l'Ajuntament 

d'Elx al decret del 1811 fou clarament favorable des del 

primer moment, força diferent de la d'altres llocs, com ara 

València, on, segons Sanchis, l'abolició dels senyorius 

decretada per les Corts de Cadis no es va posar en vigor i el 

règim senyorial va perdurar durant la dominació 

napoleònica. (22) A Elx, pel contrari, en sessió del 

29-11-1811, encara enmig de l'epidèmia de febre groga 

d'aquell any, l'Ajuntament va veure l'ordre del 06-08-1811 

que havia estat enviada amb un ofici pel corregidor de 

Xixona, el qual la considerà d'interès per a aquesta vila, i ja 

en la mateixa sessió s'acordà que cessàs l'alcalde major de la 

senyoria. (23) Uns quants dies després, el 06-12-1811, es 

juntaren a "la hacienda de campo llamada de Viscarra" i 

feren capítol el regidor tercer i el síndic procurador general 

de l'Ajuntament, "los únicos que han quedado en vida a 

resultas del contagio que se ha padecido en esta villa." Hi 

féu d'escrivent el fill de l'anterior escrivent de la vila, el qual 

també havia mort amb l'epidèmia. S'hi va veure l'ofici del 

corregidor i un exemplar imprés de la Reial Ordre "por la 

que se manda cesen en la nación todos los señoríos 

jurisdiccionales" i s'hi acordà acusar rebut de l'ordre al 

corregidor i acatar "de una, su obedecimiento y 

cumplimiento en todas sus partes, publicándose por bando 

en los parajes y sitios acostumbrados." (24) L'any següent, el 

10-02-1812, l'Ajuntament acordà traure l'escut dels Altamira 

del "frontispicio de estas Casas Consistoriales y otros 

parajes públicos", ja que es considerà que tals senyals 

"denotan conservársele al expresado senyor los derechos y 

privilegios de vasallaje y señorío de que no goza ni deve gozar en la 

actualidad, por tanto este edificio como todos los públicos son de S. 

M. como único soberano de esta villa." 

 En lloc de l'escut dels Altamira s'havien de posar 

les armes de la vila. Aquesta mesura, però, afectà només els 

espais públics, ja que també s'hi acordà 

"que no se haga novedad alguna con respecto a los escudos de 

armas que haya en los edificios particulares propios del citado Sr. 

Excmo." (25) 

 Els anys següents, però, com és sabut, el rei Ferran 

VII derogà i proclamà la Constitució en diverses ocasions. 

El 04-05-1814 signà a València el decret pel qual anul·lava 

la Constitució i tota l'obra legislativa de les Corts de Cadis i 

el juny del 1814 una ambaixada de la noblesa valenciana 

demanà a Ferran VII la confirmació del règim senyorial. 

(26) Però el 1820, amb la tornada del règim constitucional, 

el Capítol d'Elx veié una ordre reial per la qual el senyor 

deixà de ser-ho de bell nou, ja que les senyories 

jurisdiccionals tornaren a quedar incorporades a la nació i es 

tornaren a abolir els privilegis exclusius, privatius i 

prohibitius. (27) Després d'aquest acord, el 26-05-1820 el 

Capítol d'Elx va veure una circular del govern per la qual es 

manava, com el 1812, que els Ajuntaments 
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"procedan a demoler y quitar los signos de basallages que hubiere 

en la entrada de los pueblos, casas capitulares o cualesquiera otro 

citio de los mismos, puesto que la Nación española no reconoce ni 

reconocerá jamás otro señorío que el de ella misma." (28) 

 El 1837, també en una etapa constitucional, encara 

es tornà sobre el tema dels escuts senyorials. L'Ajuntament 

"s'assabentà" que en la façana de l'esglèsia de Sant Joan hi 

havia un escut del comte d'Altamira, el qual s'havia d'haver 

derrocat segons les ordres dels anys anteriors, i manà que el 

mestre Penalva el picàs i demolís, d'acord amb la 

Constitució del 1836 i el restabliment dels decrets del 1811 i 

1813 sobre abolició de privilegis i senyories. (29) 

 Tanmateix, malgrat aquests actes simbòlics del 

comú, com ha demostrat Pedro Ruiz, el senyor era el primer 

interessat en l'abolició de la senyoria, ja que, des de la meitat 

del set-cents, la reacció senyorial havia intentat racionalitzar 

i modernitzar l'administració de les seues rendes, dur-ne un 

control i cobrar-les puntualment per a solucionar 

l'endeutament que patia el marquesat. Així, la conversió de 

la senyoria en propietat privada era l'única alternativa 

possible a la decadència d'uns poders jurisdiccionals molt 

contestats per la població des del motí del 1766. Ruiz cita 

una carta del marquès al seu administrador on donava 

instruccions per a l'aplicació del decret abolicionista de les 

Corts de Cadis. Així, l'administrador havia de suspendre 

"desde el día de la publicación en ese Ayuntamiento el sueldo y 

salarios que mi casa pagaba a ese Alcalde mayor y demás 

dependientes de Justicia: sirviéndome de satisfacción se haya 

suprimido la regalía de Jurisdicción que tan costosa e incómoda era 

a mi Patrimonio." 

 El duc es felicitava, així mateix, perquè el decret 

permetia 

"establecer un nuevo sistema administrativo de esas rentas, según lo 

exigen las circunstancias del día, y hace regularmente todo 

propietario particular que administre sus fincas con la exactitud y 

pureza que deve, evitando gastos supérfluos y perjudiciales." (30) 

 Ruiz conclou que amb aquest document 

s'evidenciava l'objectiu últim, completament modern, d'una 

reforma iniciada el 1751 i culminada el 1811 amb el pas 

decisiu mitjançant el qual els senyors es convertien en 

propietaris i culminaven els intents iniciats durant la segona 

meitat del set-cents de consolidar un nou sistema 

administratiu que es basava en els ingressos procedents de la 

renda de la terra, especialment de la comercialització dels 

productes agrícoles, en lloc de basar-se en les rendes 

procedents dels drets jurisdiccionals. (31) No de bades, com 

assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, la desaparició de 

l'antic règim se saldà amb la transformació de la propietat en 

una categoria històrica fonamental del capitalisme, ja que 

des de la Revolució Francesa l'hegemonia burgesa s'assentà 

en la sacralització del dret de propietat, referit sobretot al sòl 

de terra i als béns immobles i inscrit en la declaració dels 

drets de l'home com una de les finalitats del contracte social. 

Es volia fundar la nova idea de propietat en l'antic concepte 

de domini per tal d'adquirir una certa aparença de 

"continuïtat natural" però el nou concepte s'incorporava a la 

lògica abstracta de la mercaderia i per a l'exercici de la 

propietat calia un nou estatut, una llibertat sense traves i la 

desaparició dels vincles comunals i senyorívols que el 

limitaven, la qual cosa s'anà assolint al llarg del vuit-cents. 

(32) 

A Elx, però, en contraposició amb l'intent del comte 

d'Altamira el 1811 de convertir les seues rendes en propietat 

privada, els il·licitans les consideraren derivades de la 

senyoria jurisdiccional i no de la territorial i, segons Ruiz, el 

1820, el senyor arribà a presentar un document on es 

queixava que l'aristocràcia s'havia vist despullada del 

"derecho de propiedad, posesión y disfrute de los bienes raíces de 

su dominio particular, garantizados por la Constitución de 1812 y 

por las Cortes." 

 A continuació afegia que 

"quienes les han despojado son los mismos colonos, arrendatarios o 

enfiteutas de los pueblos que debían pagar a los dueños de estas 

propiedades la correspondiente renta." (33) 

 Però, finalment, com assenyala Ruiz, la disolució 

del règim senyorial a Elx comportà la desaparició del domini 

econòmic i social de l'aristocràcia, la qual fou substituïda per 

una classe dominant eixida d'entre els seus antics vassalls. 

(34) Segons Ruiz, l'oligarquia de propietaris il·licitans no 

consentí que l'ambigua concessió jurisdiccional de finals del 

segle XV fos presentada i acceptada legalment com un 

document acreditatiu del domini pairal del senyor envers tot 

el terme d'Elx. En la nova legislació vuitcentista aquest 

domini hauria suposat la conversió de tot el terme en 

propietat privada, amb conseqüències molt greus: els 

propietaris il·licitans s'haurien convertit en arrendataris de 

l'aristòcrata absentista. És evident que aquests propietaris no 

es trobaven disposats a permetre que s'arribàs a una situació 

semblant i van recórrer al carácter al·lodial de les seues 

terres durant el règim senyorial i a l'origen jurisdiccional de 

la senyoria que procedia, a més, d'allò que qualificaven una 

alienació il·legal del patrimoni del rei. Segons Ruiz, aquest 

argument acabà imposant-se pel fet de ser defensat per 

l'oligarquia de propietaris de terres, la qual era l'autèntica 

classe dirigent de la revolució, tant a Elx com a altres llocs 

del País Valencià. I, fet i fet, en impedir pel seu propi interès 

la conversió del règim senyorial en propietat privada, els 

grans propietaris alliberaren molts petits camperols de 

diverses càrregues senyorials, de manera que aboliren el 

règim senyorial a Elx i, en concret, les relacions de 

producció establertes entre el senyor i els seus vassalls 

il·licitans. (35) 
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10. SALADAR, BURGESIA AGRÀRIA 

 

De la descripció que conté un document de finals del segle 

XV on es parla dels límits de la redonda o horta d'Elx, 

Joaquim Serrano dedueix que aleshores la topografia del 

municipi es trobava encara poc remodelada per l'acció 

humana, la qual s'hauria centrat tan sols al voltant de la vila i 

en la part central de l'antiga centuriació romana d'Illici. Les 

grans transformacions de les terres del municipi per a 

expandir l'àrea de conreus agrícoles no es donaren fins al 

set-cents i comportaren la desaparició o la disminució de 

zones lacustres, marjals i albufera, la desaparició del bosc de 

pins de Carrús i la degradació i fort retrocés del bosc de la 

serra de Santa Pola. (01) També Ruiz dedueix de la 

descripció feta per Sanz el 1623 que, encara que en la 

planúria sorgia el paisatge domesticat i humanitzat dels 

camps cultivats, l'agricultura es trobava lluny d'haver-se 

estès per tot el terme i a les serres que encerclaven la plana 

hi havia encara un bosc dens que, a més de pastures i cacera, 

proporcionava seguretat al territori des de temps molt antic, 

juntament amb les llacunes litorals i l'albufera, rica en peix 

del qual s'abastia la vila. Al set-cents calia encara guardar la 

costa dels pirates africans i a les torres vigies costaneres hi 

habitaven soldats que eren a la vegada llauradors i ramaders, 

activitats amb les quals completaven la curta paga. (02) 

 En aquest context físic, el Saladar d'Elx ocupava 

una part del terme municipal pròxima a la mar, tenia una 

gran extensió superficial i era de propietat comunal. 

Aquestes terres foren fonamentals en la política i en 

l'economia de la ciutat d'Elx al llarg del set-cents per les 

seues repercussions socials, ja que l'utilització del Saladar 

com a terra comunal tenia tradicionalment una vessant 

benèfica. Així mateix, l'aprofitament que se'n treia 

sobrepassava el benefici immediat, ja que el producte 

arreplegat, la sosa, era la matèria primera, juntament amb 

l'oli, per a la fabricació del sabó. La importància econòmica 

de la sosa i de l'oli era enorme a Elx, ja que, juntament amb 

la civada, eren els principals productes del municipi. (03) Ja 

el 1610 Gaspar Escolano escrigué que la barrella es donava 

a les terres àrides d'Alacant, Elx i Oriola, i advertia que se 

n'agafaven dues espècies, la sosa borda, les cendres de la 

qual eren aprofitades per a fer sabó, i la verdadera barrella, 

que s'emprava com a matèria fonamental per a la fabricació 

del vidre i era molt estimada a les ciutats del Mediterrani, 

com ho testimoniaven els vidriers de Venècia, els quals en 

feien un gran consum. (04) També Sanz féu esment el 1621 

d'aquestes terres situades entre la Bassa Llarguera, l'albufera 

i la mar, on, segons ell, hi havia 

"para la gente pobre y menesterosa unos saladares muy grandes, 

adonde se cría mucha sosa, y de ella se vale esta gente." 

 Sanz hi afegia, força exageradament, que la 

producció era 

"de grande ganancia, porque el que trabaja allí tres meses, como 

son Julio, Agosto y Septiembre, puede con lo que saca pasar los 

nueve meses que le quedan del año, y esto sin trabajar más de lo 

que está dicho." (05) 

 En efecte, el Consell d'Elx cedia trossos del 

Saladar per a la recol·lecció de la sosa, i els repartia entre els 

veïns pobres de la vila i el raval de Sant Joan, com també 

entre músics i personatges que intervenien en la Festa. De 

vegades s'hi esmenta el rodal de Sant Tomàs, ço és, el tros 

que corresponia al cantor que interpretava aquest personatge 

del Misteri. Segons Serrano, en un principi, el paper de 

l'Ajuntament en aquest procés fou només de mediador, 

regulador, repartidor i protector, fins que s'acordà arrendar 

les terres anualment. (06) Però quan, com a conseqüència 

d'aquest arrendament, la vila s'apropià d'aquest bé comunal a 

començament del set-cents, s'inicià un contenciós entre el 

Consell i el marquès per la possessió del Saladar. Ja en la 

Noticia circunstanciada del 1739 l'administrador del senyor 

advertia de l'arrendament del Saladar per la vila, malgrat 

considerar que eren de possessió del noble: 

"Los saladares de Elche están inmediatos al mar: su terreno es 

dilatado: críase en ellos la yerva llamada sosa; esta se reparte entre 

los Pobres a fin de Junio de cada año, concurriendo a ella toda la 

villa y Govr. con inteligentes para el azierto en la distribuzión, que 

se haze señalando tantos pasos a cada vezino de los que son 

acrehedores, los quales la cortan, queman y reduzen a piedra, como 

la barrilla, sacando muy buen jornal y más al presente con la 

estimazión que tiene, ponderándose bastante con dezir que esta 

yerva se arrendó el año pasado de 1738 de consentimiento del 

Duque mi señor en tres mil veinteycinco Pesos para con este caudal 

formar Pósito de Levada con que dar Pan a los Pobres, en caso de 

nezesidad, a moderado prezio." (07) 



 60 

 Així, doncs, a partir dels anys trenta el Saladar 

passà de ser terres amb aprofitament comunal, a ser un bé de 

propis, pertanyent al municipi com a persona jurídica en 

concepte de patrimoni i generador, per tant, d'una renda, la 

qual s'aplicà especialment a sufragar obres i construccions 

urbanes. El Saladar esdevingué, així, el recurs més important 

del municipi, tant per a fer despeses públiques com per a 

pagar impostos a l'estat. Per a Serrano, aquesta nova 

configuració del Saladar com a bé de propis no era, a fi de 

comptes, sinó una defensa de la vila davant les usurpacions 

per part del senyor que el comú d'Elx venia suportant des del 

triomf borbònic a Almansa el 1707. (08) L'administrador del 

patrimoni del duc, però, com diem, defensava que el Saladar 

pertanyia al senyor: 

"se ha tomado la voz de que los saladares son de los pobres, cuyo 

consepto está tan prendido en estas jentes que no ay fuerzas para 

apearles y el que habla en contra comete un orrendo pecado; [...] lo 

sierto es que la villa y Pobres no tiene[n] más derecho que la 

costumbre de repartir la sosa; que la casa de su excelencia es Dueña 

de todos los Realengos en que entra esta parte de saladares y que no 

consta de Donazión, Privilegio ni otro título para separarla de este 

Derecho que debiera aclarezerse y, lexitimado, continuar la 

Limosna, pero que entendiesen la hazía la casa como sin duda 

nasze de ella." (09) 

 Serrano situa l'origen del plet entre la vila i el 

marquès per la possessió del Saladar el 1730, quan el senyor 

amollonà el territori dels Almarjals, limítrof amb el Saladar. 

La dessecació de la Bassa Llarguera, amb la fundació del 

poblat de Sant Francesc d'Assís, la qual veurem més 

endavant, i la roturació de terres immediates al Saladar 

originà una reacció de defensa per part de la vila. La duració 

del plet i l'actitud fèrria d'ambdues parts, com indica 

Serrano, són significatives de la importància que tenia per al 

senyor continuar apropiant-se dels béns comunals i per a la 

vila detenir aquesta apropiació, sense excloure'n el latent 

negoci que podia suposar el Saladar per a la burgesia i la 

petita noblesa local, desitjoses de beneficiar-se de les rendes 

agrícoles en augment. Ambdues parts intentaren consolidar 

les posicions respectives des de la inmemorial posesión, el 

duc per la donació de la reina Isabel i la vila per l'ús públic 

que es feia de les terres mercè als seus privilegis. Finalment, 

el 1774 els tribunals fallaren a favor del duc, però la vila féu 

un recurs d'alçada i el 1779 aconseguí que la sentència 

definitiva li fos favorable. (10) 

 En aquest procés de canvi de finals del set-cents, 

segons Serrano, els grups privilegiats, noblesa i clerecia, i 

altres sectors, arrendataris i comerciants, els quals vivien 

entre el feudalisme i el capitalisme, es van enriquir, ja que 

aprofitaren la pujada de rendes i preus agraris que 

s'esdevingué a meitat del segle i la necessitat d'abastiment 

d'una població que en cent anys havia passat de 5.000 a 

21.000 habitants. Diversos documents, com ara els padrons 

de riquesa o els repartiments de contribucions, mostren una 

mobilitat social intensa en aquesta època, la qual cosa 

evidencia clarament una societat en ràpida transformació. 

(11) Per la seua banda, Ruiz ha assenyalat que, després del 

1760, la major part de l'excedent agrícola anà a parar a mans 

dels propietaris rendistes, burgesos o ennoblits, laics o 

eclesiàstics, individus o institucions. Al mateix temps que 

aquests propietaris es beneficiaven de la creixença 

econòmica de la segona meitat del set-cents, el canvi de 

conjuntura provocà la ruïna de molts petits camperols 

conreadors i la crisi de la burgesia rural, la qual arrendava la 

terra dels terratinents. Els antics arrendataris burgesos 

intentaren aconseguir terres per a convertir-se en propietaris, 

però entropessaren amb l'alt preu de les poques que 

quedaven en venda. La inversió del capital en terres produí 

una descapitalització que es troba en la base de la crisi de 

l'agricultura il·licitana de la primera meitat del vuit-cents. En 

aquest context, segons Ruiz, s'insereix la lluita per la 

propietat de la terra, la qual acompanyà la revolució burgesa 

i féu que la transició no fos només una pugna entre senyors i 

propietaris sinó també una lluita per a veure quins 

propietaris acabaven convertint-se en propietaris absoluts, a 

costa del campesinat, però també a costa d'altres propietaris. 

(12) D'altra banda, quan a començament del vuit-cents es 

començaren a vendre els béns del clero de Santa Maria, la 

relació de compradors mostra el poc interès de la petita 

noblesa per comprar aquestes terres. Les terres 

desamortitzades passaren a ser propietat de plebeus 

representatius de la burgesia comercial il·licitana i del 

campesinat acomodat. (13) Un cas interessant d'ascens 

social assenyalat per Ruiz fou el de Josep Bru de Martínez i 

son fill, Josep Bru i Piqueres, un dels polítics clau de la 

història dels anys centrals del vuit-cents a Elx, el qual arribà 

a ser alcalde en diverses ocasions i esdevingué protagonista 

de l'inici de la formació de la ciutat burgesa. Segos Ruiz i 

Serrano, entre el 1806 i el 1845 els Bru aprofitaren totes les 

circumstàncies favorables per comprar terres 

desamortitzades al clero regular i secular i a la noblesa i 

passaren de ser uns comerciants relativament acomodats que 

tenien només quatre tafulles d'oliverar, a ser uns dels majors 

propietaris de terres agrícoles d'Elx i, per tant, grans 

impulsors de les desamortitzacions. (14) 

 En aquest procés de creació d'una burgesia agrària, 

Serrano ha destacat com un episodi d'importància el 

transferiment de l'administració de la sèquia Major feta per 

l'Ajuntament a una junta de propietaris el 1789, amb la 

redacció d'un nou reglament de funcionament. Com hem 

vist, la sèquia Major del Pantà havia estat una de les 

institucions principals de la vila ja que l'aigua era el medi 

bàsic per al rendiment òptim dels negocis de la burgesia 

agrària que, a poc a poc, s'havia conformat com a tal. 

Aquesta burgesia agrària, al llarg del vuit-cents, uní la seua 

sort a la de sectors de la noblesa i l'esglèsia, i actuà amb una 

lògica econòmica que apuntava cap a un capitalisme agrari 

molt particular, amb una conflictivitat latent entre els 

diversos grups socials implicats. (15) L'anàlisi del padró del 

1800 fet per Serrano mostra una societat que vivia 

predominantment de l'agricultura, la qual cosa determinava 

activitats, comportaments i ideologies mínimament 

progressistes en alguns casos. Menestrals i comerciants 

acaparaven el 9% del líquid imposable per llurs activitats, 

les professions directament relacionades amb l'agricultura i 

la ramaderia (llauradors, arrendataris de terres, traficants de 

ramaderia), el 29% i els grans propietaris (noblesa, esglèsia i 

propietaris absentistes), el 33% . (16) La nova classe social 

que començava a detenir el poder econòmic i el poder polític 

a Elx es creava el seu espai propi dins la ciutat, especialment 

al sud de la vila, en la parròquia del Salvador. Així, Serrano 
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situa en aquest barri la casa de Joaquim Roman de Mollà, un 

dels típics compradors de terres eclesiàstiques des del 1798 

fins al 1808, en la primera aturada del procés d'acumulació 

de terres per part de l'esglèsia que suposaren els decrets de 

venda de terres de Godoy. Uns altres compradors de béns 

eclesiàstics, els Bru —els quals, com hem dit, eren petits 

propietaris del raval de Sant Joan a principi del set-cents—, 

també es van traslladar a les acaballes del segle, quan 

augmentà la seua fortuna, al carrer dels Solars, al barri del 

Salvador. (17) Aquest procés de transformació social 

produït a Elx ha estat també assenyalat per Sanchis per al 

conjunt del País Valencià. Segons ell, amb la 

desamortització eclesiàstica de Mendizábal del 1837 que 

nacionalitzà els béns de les comunitats religioses, les 

antigues heretats agràries eclesiàstiques foren adquirides a 

bon preu per una burgesia àvida de riquesa i de poder a un 

estat feble i freturós de diners, la qual cosa originà una nova 

oligarquia de terratinents que esdevingué la classe dirigent 

durant l'etapa moderada isabelina (1843-1868) i la 

Restauració alfonsina (1874-1898). (18) 

 Enmig d'aquest procés de canvis, les terres del 

Saladar d'Elx, guanyades, com hem vist, per la vila, van 

perdre gairebé tota la importància, ja que la demanda de sosa 

va decaure a començament del vuit-cents i la pèrdua de 

competitivitat de la barrella i de la sosa, com a conseqüència 

dels nous mètodes industrials per a fer sabó, féu que les 

demandes foren nul·les cap al 1830. A meitat del vuit-cents, 

el 1845 Madoz assenyalava que 

"inmensa era la cantidad de sosa que bajo el nombre de barrilla de 

Alicante se esportaba para Francia e Inglaterra antes del año 1795, 

siendo una gran parte de la villa de Elche; pero la invención del 

carbonato sódico para la elaboración del jabón hecha por el 

químico francés Leblanc, disminuyó notablemente el pedido de 

aquella, que antes servía para dicho objeto, habiendo llegado a ser 

casi nulo por los años 30 y 33, en que la ignorancia de los 

comisionados que tenían los estrangeros en Alicante, facilitó a los 

labradores que pudieran adulterar dicha barrilla con tierra blanca, 

que es la única que admitía. De este modo se ha desacreditado este 

artículo de comercio, que tan grandes cantidades producía para 

Elche y la provincia entera." (19) 

 Com a conseqüència de la pèrdua de valor dels 

seus productes, s'arribà a tractar en diferents ocasions de la 

necessitat de desaiguar i colonitzar el Saladar, amb la qual 

cosa es resoldrien els problemes creats per les inundacions, 

les epidèmies i les queixes dels propietaris veïns, delerosos 

d'apropiar-se'n. Tanmateix, aquesta colonització no es portà 

a terme fins a la segona meitat del vuit-cents. Mentrestant, 

els rodals on hi havia jonc continuaren sent arrendades als 

crevillentins per a la fabricació d'estores fines i cap al 1859 

alguns trossos del Saladar es dedicaven a pastura de bestiar 

boví. Les desamortitzacions de propis i les roturacions dutes 

a terme les dècades següents suposaren el final de la 

propietat municipal del Saladar. (20) 
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11. BURGESIA INDUSTRIAL, PROLETARIAT 

 

Com és sabut, la revolució industrial fou un procés de 

transformació econòmica i productiva que es desenvolupà 

en un llarg període abans d'arribar a consolidar-se i 

caracteritzar definitivament la societat occidental. Com ha 

assenyalat Piccinato, en són reconeguts els inicis a 

Anglaterra durant la segona meitat del set-cents i s'hi pot 

verificar l'afirmació progressiva, amb un ritme sempre més 

accelerat, en els països europeus o d'origen europeu, en 

temps i modes diversos, al llarg de tot el vuit-cents. (01) 

Aquest procés es desenvolupà a Elx a finals del segle d'una 

forma accelerada. Així, les dues darreres dècades del vuit-

cents foren claus per a la formació de la moderna classe 

dominant il·licitana, una burgesia industrial potent i ben 

organitzada amb la qual sorgí a Elx un proletariat modern 

que ben aviat tingué també les seues organitzacions sindicals 

i partits polítics de classe, com han demostrat Francesc 

Moreno i Antoni Rodes en els seus treballs respectius El 

movimiento obrero en Elche (1890-1931) (1987), i "Elche: 

un siglo de historia social" (1986) (02), obres fonamentals 

per a entendre la naixença de la moderna estructura social i 

política d'Elx i les conclusions de les quals resumim 

seguidament. 

 A finals del vuit-cents, segons Rodes, d'una banda 

es trobava assentada la vella burgesia eixida de la formació 

d'un bloc antisenyorial, no sempre homogeni, format per una 
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baixa noblesa afavorida amb les transformacions agràries 

del vuit-cents i un grup de propietaris, comerciants i 

administradors, protagonistes de la revolució burgesa a Elx, 

enriquits amb les desamortitzacions vuitcentistes. D'altra 

banda, en aquests anys es va produir el naixement d'una 

burgesia industrial al voltant de l'espardenya, en un procés 

d'industrialització que tenia característiques molt primitives, 

ja que actuava sobre un sector de béns de consum, tenia un 

fort predomini de la mà d'obra i s'estructurava 

fonamentalment al voltant del treball a domicili. Tanmateix, 

la força d'aquest procés d'industrialització fou tan gran que 

desencadenà un desenvolupament progressiu i irreversible. 

Un fet econòmic fonamental per tal de finançar la nova 

indústria fou la fundació de la Caixa d'Estalvis d'Elx el 1886, 

la qual aglutinà al seu voltant el capital agrari i industrial, i 

desbordà etapes anteriors en les quals el crèdit es trobava en 

mans que fomentaven l'usura i el caciquisme. (03) Respecte 

al paper d'aquesta Caixa d'Elx, en canvi, Moreno es de 

l'opinió que a partir del 1918 començà a haver-hi un 

important moviment de comptes corrents, però que, fins 

aleshores, no acomplí cap paper com a suport financer de la 

indústria il·licitana. (04) Com a element clau per a 

l'organització de la burgesia industrial, sorgí el 1902 el 

Centro Industrial Alpargatero, que constituí, segons Rodes, 

l'autèntica patronal il·licitana, espardenyera primer i sabatera 

després. Entre els seus objectius bàsics es trobava defensar 

els interessos dels empresaris d'Elx, davant la competència 

forastera, i la mediació davant les lluites obreres. El fet que 

el 1919, en un moment de rearmament de l'empresariat 

espanyol, aquesta societat enviàs un representant al Congrés 

Patronal de Barcelona és indicatiu de la seua importància. 

Segons Rodes, durant la Restauració l'hegemonia política 

d'aquesta burgesia d'Elx es consolidà a escala institucional 

amb el control de l'Ajuntament, des d'on, tant liberals com 

conservadors, vetlaren per la salvaguarda dels interessos que 

representaven. El control municipal era clau per a poder 

accedir a la Junta Pericial on es taxava el repartiment de la 

contribució rústica, a la Junta Local de Reformes Socials 

que mediava en els conflictes laborals, a la Junta Local del 

Cens, organisme decisiu per a la fabricació del sistemàtic 

frau electoral de la Restauració, i a la Junta Municipal, que 

tenia importants competències en la gestió econòmica del 

municipi. (05) 

 Amb la burgesia industrial, a finals del vuit-cents, 

aparegué també a Elx una nova classe social, un proletariat 

urbà de procedència heterogènia, diferent del vell artesà de 

l'almàssera, la barrella i el cànem. Amb aquesta nova classe 

social van aparèixer també conflictes desconeguts fins 

aleshores, una nova força política i, fins i tot, una nova 

cultura que plenà la vida urbana d'Elx durant cinquanta anys. 

(06) Com ha estudiat Moreno, la classe obrera il·licitana 

seguí fidelment les tàctiques defensades pel Partit Socialista 

des de començament de segle fins a la Segona República. 

(07) Aquest moviment obrer amb hegemonia socialista 

prengué com a punts d'actuació tant temes locals com 

generals. Molts conflictes obrers tingueren l'origen en raons 

de solidaritat, en raons de política exterior, com ara la guerra 

del Marroc, o en consignes del moviment obrer a escala 

estatal. Però la major part dels conflictes s'originaren en 

l'enfrontament entre la burgesia i el proletariat local, sobretot 

del sector de l'espardenya, els quals mantenien punts de mira 

dispars sobre tot allò relacionat amb la producció. Entre 

molts altres temes, i pel que fa a la crisi de la indústria, els 

empresaris culpaven els alts salaris dels espardenyers d'Elx i 

la seua organització sindical de la manca de competitivitat 

dels seus productes, mentre que, per la seua banda, els 

treballadors opinaven que la raó de les crisis periòdiques es 

trobava en la mala qualitat dels materials, en la mancança de 

desenvolupament tecnològic i en la mandra empresarial a 

l'hora de lluitar per millorar els preus de les matèries 

primeres. (08) 

 L'organització obrera tingué gran importància a 

Elx, tant en societats de socors mutus, per a poder afrontar 

solidàriament les adversitats com ara malalties, invalidesa, 

vellesa, etc., com en societats de resistència al capital, 

gremis, societats obreres o sindicats, amb les quals els 

obrers, mitjançant la lluita sindical, intentaven millorar o, si 

més no, evitar que empitjoraren les seues condicions de 

treball i de vida. El nivell de conscienciació i de lluita assolí 

a Elx cotes importants, però, segons Moreno, les 

característiques de la indústria il·licitana, amb predomini del 

treball a destall i a domicili, feren que els resultats 

aconseguits fossen menors que en altres llocs de l'Estat 

espanyol. (09) A partir del 1890 s'accentuà la combativitat 

dels treballadors d'Elx. El 1899 es fundà la primera 

associació il·licitana de caràcter sindical, el Gremi de 

Costurers; el 1901 es creà el Gremi d'Entatxadors i el mateix 

1901 es plantejà ja una vaga contra una empresa pels baixos 

salaris i la dolenta qualitat dels materials. La vaga acabà amb 

un triomf dels obrers i el 1902 se'n plantejà una altra que, 

malgrat les dures negociacions i la intervenció del 

governador, també es va resoldre a favor dels obrers. (10) 

Aquests moviments desembocaren en una gran vaga el 

1903, la qual durà des del març fins a l’octubre i comptà 

amb el suport del sindicat UGT. Aquesta vaga del 1903 fou 

la primera de les moltes que es van succeir a Elx fins al 1939 

i, segons Rodes, desbordà els límits purament reivindicatius 

per a convertir-se en expressió de la lluita entre una classe 

obrera que pretenia confirmar la seua creixent capacitat 

d'organització i un empresariat disposat a reaccionar 

definitivament davant aquesta capacitat organitzativa. (11) 

Segons Moreno, la vaga del 1903 suposà la confirmació de 

l'hegemonia socialista al si del moviment obrer il·licità i 

posà de relleu l'existència en la vida ciutadana d'Elx d'una 

nova classe social que buscava la seua pròpia organització 

sindical i política, la seua pròpia forma de vida i la seua 

pròpia cultura. (12) Mentre durà, la vaga d'Elx ocupà 

l'atenció de tot el moviment obrer espanyol, establí un model 

que fou seguit per la UGT i recaptà més de 91.000 ptes., 

producte de la solidaritat obrera. Tanmateix, segons Rodes, 

el reforçament de la burgesia i l'esforç realitzat pels obrers 

en aquesta vaga implicaren la pèrdua de l'empenta del 

moviment obrer il·licità durant una dècada, la qual cosa féu 

que entre els anys 1903 i 1912 els espardenyers hagueren de 

transigir amb salaris baixos i incompliment en les tarifes. 

Tanmateix, cap al 1913, la majoria dels espardenyers ja 

s'havien afiliat de bell nou a la UGT. (13) 

 L'activitat del moviment obrer fou intensa a Elx 

durant els anys deu i vint i hi va haver importants conflictes 

laborals on hagué d'intervenir sovint la força pública. Així, 
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el 1916, per tal d'evitar que els empresaris es portassen els 

carros plens de faena a Crevillent, on podien pagar els 

jornals més barats, grups de treballadors, amb una gran 

quantitat de dones, es concentraren al raval de Santa Teresa i 

la Guàrdia Civil hi carregà. La manifestació es reféu a la 

plaça de la Mercè i la força pública tornà a carregar. El 

comerç tancà i se succeïren les manifestacions de dones i les 

gestions de les autoritats locals amb representants dels 

patrons i dels obrers. (14) El 1917 la vaga general tingué un 

èxit rotund a Elx. El 1918 s'organitzà una altra vaga general 

i el moviment reeixí de bell nou. Però la Federació Patronal 

no transigí amb una nova vaga el 1920 i el 1921 l'ofensiva 

patronal cristal·litzà en un lock-out que durà cinc mesos, 

tingué greus conseqüències de misèria i fam, i motivà la 

intervenció del Govern Civil i de l'Ajuntament, com també 

interpelacions parlamentàries de Julián Besteiro i Augusto 

Barcia. (15) Segons Rodes, la concepció del món dels 

treballadors d'Elx es trobava impregnada pels valors d'una 

classe social en ascens; una visió utòpica de les esperances 

dipositades, com deia el periòdic Trabajo el 07-06-1908, en 

la lluita per 

"una humanidad libre, inteligente y armónica frente a los de la clase 

dominante, que son los de la guerra, la miseria y la prostitución en 

todas sus formas." 

 L'afany de la classe obrera d'Elx per aprendre fou 

notable i la seua vocació per la cultura féu que hi contragués 

un compromís militant: l'Ateneo Obrero Ilicitano, la societat 

Blanco y Negro o el Popular Coro Clave foren algunes de 

les manifestacions d'aquella inquietud cultural. (16) 

 Pel que fa a les forces polítiques presents a Elx 

durant el període de la Restauració, a finals del vuit-cents i 

principi del nou-cents, liberals i conservadors hi van tenir la 

seua infraestructura, els seus líders i el monopoli absolut del 

poder local, moltes vegades detingut per les mateixes 

persones, adscrites alternativament als conservadors o als 

liberals. Segons Rodes, una característica de l'estudi de la 

vida política de la Restauració és la dificultat per a 

identificar els homes de cada partit, a causa dels canvis 

freqüents que s'hi produïen, cosa que mostra la fràgil 

frontera que separava ambdues forces. El primer cap dels 

conservadors a Elx fou Joan Martin-Cortés i Agramunt però 

la personalitat més singular fou Andreu Tarí, jutge 

municipal dedicat a la política i alcalde, alternativament 

conservador, liberal, canalejista i conservador de bell nou. 

La inestabilitat política i la continuïtat de Tarí motivà que els 

elxans traguessen una cançoneta que deia: 

 "La vara de l'alcalde és molt desitjà 

 uns diuen: 'Jo la vull', altres: 'La tinc ja' 

 Però més que vara és un flautí 

 que la toque qui la toque... Tarí, Tarí, Tarí." (17) 

 Entre els liberals hi havia Marcel·lià Coquillat, 

Heliodor Vidal, Manuel Pomares i, sobretot, Manuel Gómez 

i Valdívia, el qual arribà a ser president de la Diputació. El 

fabricant Vicent Sansano i Fenoll fou una altra figura 

controvertida, alcalde canalejista, republicà, reformista i 

fundador del Partit Agrari. Pel que fa als republicans, 

comptaren entre els seus dirigents amb Ramon Lagier i 

Joaquim Santo. Finalment, pel que fa als partits obrers, el 

1890 se celebrà a Elx per primera vegada, com a la resta del 

món, el primer de maig, mercè a la gestió d'un grup de 

socialistes il·licitans. Segons Moreno, en contrast amb els 

esdeveniments d'Alcoi, on l'organització anarquista dels 

actes féu que fos una diada de vaga general, a Elx tot 

transcorregué pacíficament, malgrat els rumors que corrien 

per la població i la paüra dels conservadors. L'any següent, 

el 06-01-1891, mercè a una visita que féu Pablo Iglesias a 

Alacant, Elx i Crevillent, es fundà l'Agrupació Socialista 

Il·licitana al molí del Real, on vivia Pasqual Roman, el qual 

el 1931 esdevingué el primer alcalde socialista d'Elx. Segons 

Moreno, el socialisme es convertí aviat en la força política 

més important del moviment obrer il·licità. Ja el 1909, 

mercè a la Conjunció Republicano-Socialista, entrà a 

l'Ajuntament el primer regidor socialista, Josep Vives, el 

qual, com assenyala Moreno, suposà una presència nova i 

una veu discordant en la vida municipal, molt encalmada 

fins aleshores. La intensa activitat de Vives tingue resultats 

escassos, però de gran importància com a propaganda d'una 

nova visió de les coses, com ara la insistència en els temes 

culturals, la introducció de temes laborals, l'oposició a 

implicar el municipi en actes religiosos, la constant denúncia 

de l'estructura caciquil de la vida política local, la lluita 

contra els consums, etc. Així ho considerava també el 

periòdic Trabajo, on el 19-12-1912 es deia que 

"la fiscalización socialista puede evitar en algo robos, levantar la 

voz en pro de la higienización y arreglo de las calles y belleza de la 

población, trabajar por la cultura, disminuir o contener los abusos y 

las injusticias." 

 Fins a la Primera Dictadura, sempre hi hagué 

representants del PSOE en la corporació municipal. Entre 

ells es trobaven Francesc Garcia i Alberola i Joan 

Hernández i Rizo i, després de la Dictadura, l'esmentat 

Pasqual Roman i, sobretot, Manuel Rodríguez. (18) 

 Totes aquestes forces polítiques continuaren 

actuant a Elx d'una forma intensa tant durant la Primera 

Dictadura com, sobretot, durant el període reformista i 

durant la Segona República. Rodes descriu i analitza amb 

detall la política d'aliances, enfrontaments i tàctiques entre 

els diferents personatges i partits al llarg dels diferents 

períodes polítics viscuts a l'Estat espanyol durant el nou-

cents. Segons Rodes, la situació en la qual arribaren les 

classes socials al 13-09-1923, data del colp d'estat de Primo 

de Rivera, fou molt dispar. Així, la burgesia industrial ho féu 

en una situació potent mercè a la seua organització a escala 

estatal aconseguida entre el 1919 i el 1923, una situació que 

fou reforçada per la política del Directori. Tanmateix, la 

classe obrera hi arribà en un estat de desmoralització i 

derrota, amb les organitzacions desmantellades. Durant la 

Dictadura es van perdre moltes conquistes dels anys 

anteriors i l'atur es generalitzà entre els treballadors d'Elx 

fins al punt que moltes fàbriques només treballaven dos dies 

a la setmana. Pel que fa al panorama polític, els vells líders 

dels partits dinàstics van desaparèixer i una nova formació 

política, la Unión Patriótica, anomenada a Elx Unión 

Illicitana, inspirada en la pràctica del partit únic del feixisme 

italià, centrà tota l'activitat política de la Dictadura. Els 

germans Pascual i Urban, des dels periòdics La Defensa i 

Renovación donaven suport de manera incondicional al 

Directori. Mentrestant, els republicans patiren un dur colp, 

del qual no es començaren a refer fins al 1928, els 

anarquistes i els comunistes, amb escassa implantació i poca 
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influència sobre la classe obrera a Elx, foren durament 

reprimitis i els socialistes subscrigueren les tesis de Besteiro, 

segons les quals no hi havia raó per a lluitar contra un règim 

que n'havia suplantat un altre totalment corrupte, i restaren 

passius davant el procés de pèrdua de llibertats. Segons 

Rodes, la moderació i el burocratisme feren que el PSOE i la 

UGT arribaren forts al final de la Dictadura, mentre que la 

resta de forces polítiques ho feren castigades per la 

repressió. (19) 

 El període reformista que s'obrí a l'Estat espanyol 

el 1929 fou protagonitzat a Elx per Vicent Sansano i Fenoll, 

l'únic polític supervivent del temps de la Restauració, el qual 

posà en l'Ajuntament Dídac Ferrández i Ripoll, el seu home 

de confiança. Sansano i Ferràndez emprengueren el 1930 un 

programa d'obres i reformes polítiques, amb obertura de 

camins, elecció dels alcaldes pedanis, supressió de la 

censura en la premsa, rebaixa dels tributs i convocatòria 

d'una Assemblea Popular per a fer el pressupost municipal 

del 1931. Els socialistes mantingueren una actitud 

d'aïllament i els republicans llançaren durs atacs contra 

Sansano i Ferrández. El moviment obrer tingué un important 

ressorgiment entre la passivitat dels socialistes i l'extremisme 

dels comunistes, els quals exigien una república obrera i 

camperola, de tipus soviètic. Però el 15-12-1930 es convocà 

la vaga general, la qual havia d'acompanyar el colp militar 

republicà. A Elx el PSOE desplegà tota la seua capacitat 

movilitzadora i la vaga fou un èxit. Foren detesos 

republicans i socialistes i es clausuraren la Casa del Poble i 

els centres republicans. Com assenyala Rodes, quedava així 

al descobert la debilitat de l'experiència reformista il·licitana, 

desbordada per la facilitat de l'esquerra per a connectar amb 

la població. Els detinguts esdevingueren herois locals, 

l'alliberament dels quals ocupà a Elx la major part dels 

esforços polítics durant els mesos que precediren 

l'adveniment de la Segona República. (20) 

 En les eleccions del 12-04-1931, la victòria de la 

coalició republicana-socialista fou absoluta, tot destacant la 

gran força electoral del PSOE, amb 9.401 vots. Pascual 

Roman i Anton fou elegit alcalde, el primer alcalde 

socialista d'Elx, mentre que la dreta es disgregava. Durant el 

període republicà hi va haver importants millores de les 

condicions de vida dels obrers, es contingué l'atur i els 

salaris van créixer ininterrompudament fins al 1933. Amb 

tot, hi hagué una important conflictivitat laboral, vinculada 

al caràcter polític de l'agitació sindical entre el 1931 i el 

1936. La CNT desplegà una intensa activitat revolucionària, 

encara que la influència socialista a Elx féu que entre els 

anys 1931 i 1933 els conflictes se solucionaren d'una forma 

negociada. Amb el bienni negre, però, el PSOE passà a 

l'oposició i entre el 1934 i el 1936 es registraren dinou 

vagues, dues de les quals, en gener i març del 1934, foren 

especialment importants. La segona d'aquestes, de caràcter 

clarament polític, fou motivada perquè el governador havia 

retirat les competències d'ordre públic a l'alcalde socialista 

Manuel Rodríguez. (21) Segons Rodes, aquests anys va 

perdre força a Elx la posició reformista de Besteiro i en 

guanyà el projecte de Largo Caballero, partidari d'un 

enteniment amb comunistes i anarquistes per tal d'aturar la 

prepotència patronal i l'amenaça feixista. Així es constituí 

l'Alianza Obrera entre socialistes i anarquistes, a la qual 

aviat s'uniren comunistes i republicans i el 17-01-1936 es 

constituí el Front Popular de la província d'Alacant, amb el 

PSOE, la UGT, la Unió Republicana, Esquerra Republicana, 

el PCE, la CNT, i el Partit Socialista. Per la seua banda, la 

dreta composà una candidatura entre centristes i homes de la 

Dreta Regional Agrària. En les eleccions del 16-02-1936 el 

Front Popular obtingué a Elx els vuit llocs de la majoria i la 

dreta, els tres de la minoria, de manera que fou reintegrat en 

el poder municipal l'ajuntament socialista. A l'abril, però, 

s'inicià una vaga del calçat que es generalitzà al maig i que 

al juliol havia provocat ja 13.000 aturats, després que els 

patrons tancassen les fábriques. (22) 

 Durant els anys de guerra, segons Rodes, el 

"terror" popular fou el tret dominant de la societat il·licitana. 

El paseo era un instrument freqüent per a condemnar aquells 

qui eren considerats perillosos per a la legalitat republicana. 

El Consejo de Control Obrero de Industria y Comercio, 

dirigit per la UGT i la CNT, s'encarregà d'inacautar 

determinades indústries, sobretot les que quedaven 

paralitzades per la fugida dels seus propietaris. Vuit 

socialistes, quatre comunistes, quatre anarquistes i tres 

republicans integraren el Consell municipal d'Elx, format a 

partir del 1937, i dues dones socialistes, Rita Garcia i 

Francesca Vàzquez, s'incorporaren al govern municipal com 

a regidores, cosa que les convertia en capdavanteres a 

l'Estat. (23) 

 Segons Rodes, després del 1939, l'Ajuntament 

deixà de tenir una funció política, com en temps de la 

Restauració, o assistencial, com en temps de la República 

per a convertir-se en l'òrgan conductor de l'activitat 

urbanística i dels interessos, sovint contradictoris, dels 

sectors implicats. Amb la destrucció de les llibertats, les 

organitzacions obreres i els partits polítics van desaparèixer 

de l'escena pública. La CNT no tornà a recuperar la seua 

influència i la UGT, en l'exili i amb una estructura massa 

burocràtica per a ser un sindicat de lluita, veié sorgir un nou 

sindicalisme gestat en la lluita antifranquista, el qual portà el 

pes de les difícils lluites obreres i es convertí en la força 

sindical majoritària a Elx. El moviment sindicalista 

d'inspiració cristiana, HOAC, ajuntà els elements més 

combatius de la classe obrera il·licitana. Del contacte entre 

la HOAC i homes del PCE local sorgí el 1966 el primer 

nucli de Comissions Obreres i, amb aquest, una nova etapa 

en la història del moviment obrer. Després de la mort de 

Franco, el socialisme irrrompé amb una força abassagadora i 

guanyà amb una gran majoria de vots les eleccions generals 

del 1977 i el 1979 i les municipals del 1979. (24) Però això 

ja és una altra història que queda fora dels límits cronològics 

del que aquí tractem. 
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12. ACTIVITATS PRODUCTIVES 

 

Encara que algunes de les produccions agrícoles més 

importants del camp d'Elx durant les edats mitjana i 

moderna ja han estat esmentades en els epígrafs precedents, 

anotem aquí que durant l'edat mitjana, segons Gozálvez, 

destacava el conreu de la vinya, el forment, la grana, el lli, el 

cànem, l'espart, l'olivera i la palmera, conreus respecte als 

quals el Consell d'Elx establí alguna reglamentació o dels 

quals es troben notícies documentals. Al cinc-cents i al 

sis-cents, cal assenyalar la producció de sosa, barrella, 

salicor, figues, panses, civada, forment, olives, dàtils, vinya i 

herba alfals. Durant el set-cents, les collites més importants 

eren d'olives, civada, barrella, sosa, raïm, figues, hortalisses, 

alfals, dàtils, melons, faves, pésols, cigrons, llentilles, 

ametles, garrofes, peres i magranes. Tanmateix, la 

importància de cada producte era molt diferent. Destacava 

l'oli, seguit per la civada i la barrella. Segons Gozálvez, a 

finals del set-cents, ja hi havia al camp d'Elx una superfície 

conreada semblant a l'actual, amb un aprofitament intensiu 

del regadiu i una notable diversificació dels conreus, malgrat 

disposar només de l'aigua escassa i salobre del Vinalopó. 

(01) També Serrano ha insistit en el fet que la producció 

d'oli i de barrella eren fonamentals a Elx, ja que eren 

matèries primeres emprades en la fabricació del sabó, que hi 

tingué una gran importància des del cinc-cents fins al vuit-

cents, segles durant els quals Elx fou el centre d'una 

indústria sabonera que tenia els seus reglaments i taxacions i 

esdevingué especialment boiant a començament del set-

cents. (02) 

 Ja el 1564, segons Martí de Viciana, hi havia "22 

oficinas de hacer jabón de tabla", les quals tenien una 

producció avaluada en més de 80.000 ducats. Les oliveres 

produïen una collita abundant, les almàsseres eren 

nombroses i hi havia catorze molins fariners. (03) També el 

1621 Cristòfol Sanz deia que a Elx, a més d'un poc de 

forment, molta civada i barrella, vi i garrofes, s'hi feia oli en 

abundància, el qual s'utilitzava per a fabricar sabó destinat a 

l'exportació: 

"cógese de dos a dos años mucho aceite en abundancia, tanto 

cuanto en lugar de España. Porque si de él no se fabricara jabón de 

losa que vende a toda España y se embarcara para esas partes del 

mar, como para Italia, Flandes, Bretaña e Inglaterra, no se pudiera 

gastar ni consumir y no se sacara de él ni un real." (04) 

 En la Noticia circunstanciada del 1739 

l'administrador del marquès indicava que a Elx "cógense 

varias cosechas, siendo las más abundantes Azeite, Zevada y 

Barrilla." També es deia que 

"fabrícase Jabón de Loza de vellísima calidad que se embarca para 

diferentes partes ultramarinas, y quando el comercio de este género 

está corriente, deja grande utilidad a los tratantes cosecheros de 

aceite y Pobres Jornaleros por ocuparse muchos en esta fábrica." 

 Curiosament, enfront de la idea que fos una planta 

silvestre, l'administrador del marquès indicava que la 

barrella 

"es una yerva que se siembra con buen aparejo de barbecho y 

estiercol y después de criada, y seca, quemándola se reduce a 

Piedra, que sirbe en estos Países para la fábrica de los Jabones, y de 

vidrios ordinarios, y en los estraños también para Jabones, 

christales y tintes, siendo común sentir que sola la produze España 

y con espezialidad este terreno." (05) 

 Al llarg del set-cents la fabricació de sabons a Elx 

assolí tanta importància que per a establir-hi una fàbrica 

calia demanar llicència al municipi, el qual n’havia 

reglamentat la producció i la comercialització. Ruiz indica 

que la fabricació de sabó a Elx ocupà un lloc tan important 

en l'estructura econòmica il·licitana com per a fer possible 

aventurar un creixement industrial semblant al de la ciutat de 

Marsella, ja que el sabó era d'ús quotidià per a netejar-se les 

mans i el cos i rentar la roba, però també tenia aplicacions 

industrials i aprofitava per a fregar i batanar la llana, per a 

blanquejar i netejar teixits, per a ablanir cuiros i per a la 

fabricació de vidre, pólvora i alum. Així, l'elevat grau 

d'autoconsum propi d'una economia camperola de 

subsistència de característiques primitives coexistia amb una 

producció mercantil manufacturada que es destinava als 

mercats exteriors per via marítima a través del port 

d'Alacant. (06) 

 La crisi sabonera, però, s'inicià abans del 1750 i 

vingué induïda per l'orientació agrarista que donà el marquès 

d'Elx a les seues administracions en territori valencià, com 

també pel fet que el centralisme borbònic comportàs una 

política econòmica que ignorà l'autonomia foral. Ja el 1722 

la vila d'Elx dirigí un memorial al rei on s'exposaven els 

greus perjudicis que se seguirien de la crisi de la indústria 

sabonera, la qual es deia que era una de les principals 

riqueses d'Elx, ja que gràcies a aquesta es feia front als 

diversos contratemps i també a la creixent pressió fiscal 

posterior a la guerra de Successió. (07) També el 1729 Ruiz 

narra el cas de dos mestres saboners il·licitans que se 
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n'anaren a Marsella a fabricar sabó, la qual cosa, segons el 

Capítol, perjudicava sobremanera els fabricants d'Elx. El 

Consell escrigué al governador de Marsella i aconseguí que 

els mestres fossen repatriats, però l'explicació que donaren 

per anar-se'n a fer sabons fora, "en perjuicio de su patria", 

com s'indicava en l'acta, fou que aquí no tenien què menjar. 

Es van reunir eclesiàstics, cavallers i persones interessades 

en les saboneries per resoldre el problema, però tot seguit es 

feren dos bans. Uns, nobles, eclesiàstics i mestres saboners 

pobres, proposaven que els saboners s'agremiassen i es 

fixassen tandes per a fabricar sabó en les calderes. Però els 

tres principals saboners s'hi oposaren perquè consideraven 

que no convenia que les calderes s'utilitzassen per tandes de 

saboners, sinó que cadascun en tingués les seues pròpies. En 

no haver-hi acord, el Capítol decidí informar el duc però, 

segons Ruiz, ni es creà el gremi ni hi hagué interès per 

solucionar la crisi sabonera i rellançar la manufactura. Així, 

doncs, la crisi iniciada el 1729 s'estengué a la totalitat de les 

saboneries. D'altra banda, s'afiançà l'aliança entre els grans 

propietaris il·licitans i els comerciants alacantins per tal 

d'exportar les matèries primeres. Davant aquest fet, el 

Consell d'Elx intentà evitar que els veïns duguessen la collita 

de barrella a Alacant, en lloc de portar-la a vendre a Elx; 

també intentà augmentar el preu de venda per poder carregar 

millor les contribucions que s'imposaven a compradors i 

venedors, però els esforços foren inútils i no s'aconseguí res, 

ja que els conreadors que podien comercialitzar pel seu 

compte la barrella protestaren en raó que la vila no els podia 

impedir "disponer de sus cosas como bien visto les fuera." 

Durant la resta del segle s'afonà el dèbil i incipient capital 

industrial i la burgesia industrial s'anul·là davant el creixent 

pes econòmic de la burgesia agrària. Desaparegué, així, una 

indústria que disposava de bones condicions per a 

desenvolupar-se: matèries primeres pròximes i de qualitat, 

inexistència de gremi i fàcil comercialització marítima. El 

1770 només quedaven a Elx dues fàbriques de sabó dur i 

dues de sabó bla i, segons un document contemporani citat 

per Ruiz, "esta decadencia ha causado grande perjuicio en 

todos los que entendían en dicho Comercio." (08) 

 Així, doncs, segons Ruiz, cal atribuir la crisi 

sabonera a l'interès dels comerciants per les matèries 

primeres, barrella, sosa i oli, en l'exportació de les quals 

veien més negoci que no pas en la producció de sabó. Però a 

la vegada, aquesta exportació d'oli i de barrella comportà un 

important comerç exterior que substituí l'anterior exportació 

de sabó i, a finals del set-cents, es completava amb 

l'exportació de salnitre, salicor, figues, dàtils, palla i palma 

blanca per al Diumenge de Rams. Els grans propietaris i la 

burgesia comercial s'adaptaren a la nova situació i molts 

artesans van haver també d'adaptar la seua producció al 

mercat local. El comerç exterior, especialment el de la 

barrella i la sosa, proporcionà quantiosos guanys als qui s'hi 

relacionaven: la burgesia alacantina, l'oligarquia agrària 

local i una burgesia mitjana que també produïa i 

comercialitzava excedents d'oli i civada. (09) Tanmateix, 

com hem vist, les exportacions des d'Elx de sosa i de 

barrella desaparegueren per complet amb el descobriment 

d'una solució química artificial per a la producció de sosa. 

(10) Després de desaparèixer la producció de sabó i decaure 

el comerç de la barrella a finals del set-cents, l'economia 

d'Elx, segons Gozálvez, quedà reduïda als escassos 

productes de l'agricultura. El cens de Floridablanca del 1786 

assenyalava l'existència de 3.011 persones empleades en 

l'agricultura, 410 artesans i 675 criats i comerciants. (11) 

Més explícit era Cavanilles, per a qui la gran majoria dels 

habitants d'Elx eren llauradors i les produccions agrícoles 

més importants del camp d'Elx eren la civada, el forment, els 

dàtils, l'oli, les garrofes, les ametles, la barrella i el vi: 

"A excepción de algunos empleados en el tragino y carretería, y 

otros en manufacturar el esparto, todos son labradores, y todos se 

esmeran en aumentar los frutos que se regulan en 5.000 barchillas 

de almendra, 6.000 cahíces de trigo, 30.000 de cebada, 58.500 

arrobas de aceyte, 60.000 de algarrobas, 8.000 de barrilla, sin 

contar otras especies de inferior mérito llamadas allí sosa i salicor. 

El vino les rinde medio millón de reales, y mucho mas la alfalfa, 

frutas, hortalizas, algodón y otros varios artículos." (12) 

 Gozálvez ha observat, tanmateix, que la 

importància industrial d'Elx no devia ser tan minsa aleshores 

com aquestes dades podrien fer pensar. Així, un cens 

industrial del 1802 donava 1.935 treballadors en la indústria 

i l'artesania. Hi destacava el sector tèxtil, amb 500 telers, 

calçat, fusters, carreters, cordellers, obrers de vila, ferrers, 

treballadors de l'espart, moliners i forners. Hi havia també 

set indústries de sabó, tres d'almidó i altres d'aiguardent, 

adobat de pells, tintoreria, plateria, boteria, serralleria, 

confiteria, etc. Entre els establiments industrials, els més 

importants eren les almàsseres, de les quals n'hi havia 210 el 

1783, agrupades en la perifèria urbana, vora les sèquies d'on 

obtenien la força motriu de l'aigua. (13) Segons Ruiz, però, 

la funció de la producció artesanal de finals del set-cents i 

començament del vuit-cents era resoldre les necessitats 

elementals de la vida local —i, per tant, el seu mercat es 

reduïa a Elx— a diferència del que a començament del set-

cents havia passat amb l'exportació de sabó. Els distints 

oficis servien per a cobrir allò que la població necessitava 

d'immediat: vestit, casa, alimentació i ferramentes i eines de 

treball. En conseqüència, les fluctuacions de la producció 

depenien de la demanda local, la qual tenia un lent 

creixement atesa la poca capacitat de consum de la majoria 

de la població. Si considerem que el 70% de la població 

activa es trobava ocupada en l'agricultura i gran part de la 

resta en vivia parcialment o temporalment, veiem que la 

producció artesanal era forçosament una variable depenent 

de la producció agrícola i de la situació, bona o dolenta, per 

la qual passaven els agricultors. (14) 

 Pel que fa al petit comerç urbà, segons Ruiz 

l'obertura de tendes i botigues, tavernes, forns, etc. 

entropessava amb diferents poders coactius. Només hi podia 

haver un nombre fixe d'establiments limitat pel senyor o pel 

municipi, els quals arrendaven el dret de monopoli de forma 

que per a vendre els productes s'havia d'aconseguir 

prèviament la corresponent llicència senyorial o municipal. 

A més, els camperols que venien al poble diàriament o els 

comerciants que ho feien de tant en tant, havien de passar 

per la duana del senyor i pagar el dret de pes i mesura. La 

lluita dels comerciants, doncs, tenia un objectiu prioritari: 

anar contra els monopolis municipals i els drets senyorials i 

aconseguir mercats francs, semblants a la fira de Sant 

Andreu, de la qual gaudia Elx durant quinze dies cada 

novembre per privilegi reial del 1326 o el mercat franc 
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concedit per Carles III el 1767 per als dissabtes de cada 

setmana. (15) En conclusió, segons Ruiz, l'evolució de 

l'economia il·licitana al llarg del set-cents no fou diferent de 

la imatge que diversos historiadors han donat per a l'Estat 

espanyol i el País Valencià: el creixement agrícola, 

demogràfic i comercial s'inicià lentament en la segona meitat 

del sis-cents, es va interrompre amb la guerra de Successió, i 

continuà els anys trenta, quaranta i cinquanta del segle XVIII. 

El 1760 se salvà momentàniament la crisi mercè a mesures 

reformistes que reactivaren el comerç i la producció, però a 

final de segle hi hagué un estancament de l'economia, 

agreujat per la situació política adversa. Ja al vuit-cents 

fracassaren els intents reformistes d'unir la nova economia 

mercantil a les classes de l'antic règim, sense renunciar a 

determinades institucions fonamentals del feudalisme, la 

crisi econòmica emmarcà la crisi orgànica del sistema feudal 

i es desencadenà el procés revolucionari burgès. (16) 

 Al llarg de la primera meitat del vuit-cents la 

situació econòmica empitjorà sobremanera. Durant les 

primeres dècades hi va haver factors que influïren 

negativament en la indústria que hi havia a Elx encara el 

1802, com ara la guerra del Francès, amb l'ocupació d'Elx 

primer per les tropes franceses i després per les nacionals, 

les quals exhauriren les arques del municipi, el període de 

bandidatge consegüent, i les importants mortandats de 

l'època, especialment, la febre groga del 1811. (17) Els anys 

següents, l'abandó agrícola i industrial fou absolut. Els 

oliverars es van arrancar i el 1831 les almàsseres en ús 

havien quedat reduïdes a 92. Les actes capitulars del 

08-08-1850 encara parlaven del fet que "la tierra es estéril y 

la industria desconocida" i les notícies facilitades a Madoz 

per l'arxiver Josep Maria Ruiz seguien donant l'agricultura 

com a font d'ingressos més important a Elx. (18) En el seu 

diccionari del 1845-1850, Madoz assenyalava que la 

producció principal d'Elx era la civada, molt poc forment, 

panís, vi, bastant oli, garrofes, dàtils, cotó, alfals, ametles, 

figues, barrella, llegums, fruites de moltes classes i 

hortalisses. Segons deia, no hi havia ramat llanar de cria, 

sinó tan sols per a l'abastiment de carn, com també algunes 

cabres per a llet, cacera de llebres i conills al Saladar i d'aus 

aquàtiques a l'albufera, pesquera de mújols i d'anguiles 

també a l'albufera i de tot tipus de peixos a la mar. Pel que fa 

a la indústria, Madoz assenyalava que 

"la dominante es la agrícola, que se halla en un estado floreciente, 

aunque la arriería es también una de las ocupaciones más 

productivas de aquellos habitantes." 

 Madoz feia recompte de 200 telers, quatre 

fàbriques de sabó dur, de les quals només en treballava una, 

dues fàbriques de sabó bla, tres d'aiguardent, vint ferreries 

d'instruments agrícoles, nou molins de farina, 160 

almàsseres, de les quals només en funcionaven la meitat, una 

fàbrica d'almidó i una impremta, a més d'una fàbrica de 

paper que construïen en aquells moments uns empresaris 

d'Alacant vora el pantà "para aprovechar el empuje de las 

aguas al salir de dicho pantano." Pel que fa al comerç, a 

meitat del vuit-cents, segons Madoz, s'exportaven multitud 

de productes, com ara càsquera de magrana, goma i sèu a 

Barcelona; rams a les esglèsies de tot Espanya i de 

l'estranger; dàtils a València i els pobles limítrofs; civada a 

Barcelona i altres llocs; oli als pobles immediats; sabó a 

València, la Manxa i Galícia; filats de cànem a la província 

d'Alacant, València i Madrid; sabates als pobles de la 

província d'Alacant i, finalment, també citava unes estranyes 

exportacions de palmes per a les fàbriques de cigars i d'ossos 

d'animals per a les fàbriques de fundició d'Alacant. En 

l'època de Madoz hi havia a Elx dotze botigues de roba, una 

de teixits, vuit tendes d'ultramarins, vint adrogueries i 70 

tavernes. (19) 

 Segons Gozálvez, el 1853 s'establí a Elx una 

indústria de ceràmica i el 1856 se n'establí una altra, de més 

important, al carrer de Santa Anna. Gozálvez anota també 

que el 1864 encara s'enviaren a Madrid 80.000 arroves de 

salicor i de barrella, i que el comerç de fruites cap a Algèria, 

on havien emigrat molts elxans, devia ser important a final 

de segle, ja que el 1892 una assemblea d'exportadors reunida 

a Elx demanà a les corts la lliure entrada dels seus productes 

en aquest mercat. Per a Gozálvez és símptomatic de la 

importància de la producció agrícola enfront de la industrial 

encara durant el tercer quart de segle, el fet que el 1860, a 

l'exposició agrícola, industrial i artística d'Alacant, Elx 

enviàs 51 productes agrícoles i 15 industrials, mentre que 

Alcoi n'envià 6 i 213 i Crevillent, 4 i 4, respectivament. 

Tanmateix cap al 1880 ja s'havien recuperat a Elx les 

activitats urbanes, la demografia i la construcció malmeses a 

començament de segle i la indústria continuà creixent durant 

les dues últimes dècades, especialment la de les espardenyes, 

el iute i la tèxtil de lones. (20) En efecte, els diversos autors 

que han tractat el tema han caracteritzat l'economia 

il·licitana de finals del vuit-cents per la forta embranzida de 

la indústria espardenyera. Segons escrivia Ibarra ja el 1895, 

la indústria del cànem per a fer soles d'espardenya en 

substitució de l'espart havia començat a desenvolupar-se a 

principi del set-cents, però "sin que soñaran los primeros que 

la ejercieron que un día había de ser el bienestar de sus 

moradores." A més, al voltant de l'espardenya s'originà una 

incipient indústria tèxtil, la qual fabricava teles i sacs. (21) 

També Ruiz ha assenyalat que fins al 1868, quan es pot 

considerar que s'inicià la indústria de l'espardenya, les 

circumstàncies econòmiques i socials no modificaren gaire 

les relacions socials en les artesanies locals, pròpies de la 

petita producció. (22) 

 Fou, en efecte, durant les tres últimes dècades del 

vuit-cents quan es produí a Elx el desenvolupament inicial 

de la indústria espardenyera. En el seu històric llibre del 

1895, Ibarra diu que l'any 1868 arribà el primer iute que fou 

utilitzat, en lloc de l'espart, per a fer espardenyes i el 1875 es 

portaren les primeres màquines de cosir, de les quals se'n 

van vendre 5.713 en els vint anys següents. Així, es 

muntaren nombroses fàbriques i ja el 1895 Ibarra 

assenyalava un important augment en la producció industrial 

il·licitana. (23) Segons Sevilla, el marc econòmic espanyol i 

mundial condicionaren aquest profund canvi de l'economia 

d'Elx a finals del nou-cents. Així, la importació del iute des 

de l'Índia, que fou el motor del desenvolupament de la 

indústria espardenyera, va ser possible gràcies a factors com 

ara el seu abaratament amb la revolució dels transports 

marítims, però també gràcies a la liquidació, en part, de 

l'agricultura d'autoconsum a l'Estat espanyol i a l’abundant 

plantació de vinyes feta a partir del 1882, després del tractat 

d'exportació de vins a França, que elevaren la renda i el 
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nivell de consum. Tot plegat, féu que augmentàs la demanda 

interna, a la vegada que s'iniciava una important exportació 

d'espardenyes a Cuba i a Algèria. D'altra banda, l'acabament 

de la construcció del ferrocarril d'Alacant a Múrcia el 1885 

abaratí el transport fins el port d'Alacant i, d'aquí, a d’altres 

llocs de l'estat i d’Europa. També el desenvolupament del 

maquinisme tèxtil va repercutir en la indústria d'Elx, amb la 

particularitat, segons Sevilla, que es passà a fer a màquina 

només una part del procés de producció que abans es feia a 

mà, però, en no mecanitzar la resta, es donà la paradoxa que 

la introducció de maquinària en la fabricació de lones i 

trenes féu que es mantingués i fins i tot augmentàs el treball 

a domicili. (24) Segons Sevilla, quan s'introduí massivament 

el iute i s'acabà la fàbricació de sacs i cordells de cànem, els 

propietaris dels telers on aquests es fabricaven es plantejaren 

substituir-los per l'elaboració de trenes per a espardenya, en 

un procés accelerat amb la bona conjuntura agrària de 

començament dels vuitanta. En un principi la fabricació es 

trobava dividida en molts tallers petits que cedien la 

producció a les empreses a canvi de les matèries primeres, 

però el 1881 es muntaren les primeres fàbriques que 

acabaren amb la majoria dels artesans espardenyers 

independents, encara que es van mantenir moltes dones que 

treballaven fora de les fàbriques. (25) 

 Segons Gozálvez, ja el 1880, la principal indústria 

a Elx era la de l'espardenya i, en relació amb aquesta, la de 

lones i cànem. Hi havia 53 fàbriques d'espardenyes, 23 telers 

i sis tallers de cànem, dotze establiments de sabates i una 

fàbrica d'adobar pells. Hi havia també dues fàbriques 

d'aiguardent, tres molins de farina, una fàbrica de sabó bla i 

tres fàbriques d'algeps. (26) Les dades sobre la població 

empleada en la fabricació d'espardenyes devers el tomb de 

segle mostren la seua importància, encara que siguen molt 

contradictòries. Segons la Cambra de Comerç, el 1894 hi 

havia unes 10.000 persones ocupades en la indústria del 

cànem. El 1900, segons Bernabé, hi havia 4.450 jornalers a 

la ciutat (el 31,29% de la població total) i 3.188 jornalers al 

camp (el 24,35%). El 1901, segons l'Institut de Reformes 

Socials, hi havia dedicats a la fabricació d'espardenyes 3.400 

homes i dones i més de 600 xiquets. El 1903, amb motiu de 

la vaga, es parlava de 1.000 homes i prop de 1.500 dones, a 

més de molts xiquets ocupats en la indústria de l'espardenya. 

També el 1903, segons Llorca, hi havia a Elx 9.992 obrers, 

dels quals, 3.500 eren bracers. (27) El 1915, en fi, segons 

Salvador Forner, la població assalariada industrial d'Elx es 

distribuïa de la manera següent: un 70,1% treballava en el 

calcer i en l'espardenya, un 11,5% ho feia en la fusta, un 

6,9% en la construcció, un 8% en el tèxtil i un 3,5% en altres 

professions. (28) 

 Les condicions del treball eren d'una gran duresa. 

Moreno ha advertit que durant tot el començament de segle 

el treball es pagava a destall, sovint mitjançant uns 

intermediaris que recorrien la població a principi i final de la 

setmana, repartint i replegant "la faena." Es tractava encara 

d'un treball estacional, ja que durant l'hivern s'aturava la 

producció per a comercialitzar els productes. (29) Però 

després de les vagues de començament del nou-cents la 

burgesia espardenyera començà la transformació d'aquesta 

indústria. Així, ja el 1903, els fabricants es plantejaren la 

instal·lació de màquines de fer soles d'espardenya perquè les 

dones, si més no, poguessen seguir treballant en cas de vaga. 

I, al llarg dels anys deu i vint, s'introduïren noves tècniques, 

tant en la fabricació d'espardenyes com en el nou camp del 

calçat de cuir. La introducció de pisos de goma en les 

espardenyes, fabricats a partir del 1920, suposà una gran 

economia de preus i un fort impuls en la difusió del 

producte. Pel que fa a la indústria del calçat de cuir, segons 

Sevilla, en un principi tingué poc arrelament a Elx, però cap 

al 1923 ja representava la meitat de la producció 

espardenyera. (30) També Rodes ha assenyalat que la 

indústria de la sabata substituí progressivament la de 

l'espardenya fins al punt que el 1935 la primera ocupava ja 

2.257 treballadors, mentre que la segona n'ocupava 2.347. 

(31) Tot plegat, al llarg del nou-cents, com ha observat 

Gozálvez, el creixement de la població ocupada a Elx en els 

sectors secundari i terciari ha estat constant. El 1860, el 

69,8% de la població activa treballava en el sector primari, 

el 18,5% ho feia en el secundari i el 11,7%, en el terciari. En 

canvi, el 1950 les proporcions eren 29,7% en el primari, 

51,7% en el secundari i 15,2% en el terciari. I el 1970 eren 

11,9% en el primari, 58,6% en el secundari i 26,6% en el 

terciari. (32) Ja el 1924 l'enginyer Nicasi Mira, en estudiar la 

relació entre els horts de palmeres i l'evolució de la ciutat, 

caracteritzava Elx com una població completament 

industrial, 

"donde el censo obrero industrial no baja de contar 10.000 entre 

ellos, en donde la industria de calzado de cáñamo (alpargata) 

alcanza un volumen no menor de 24 millones de pesetas anuales, y 

donde existe también la del calzado de piel, manual y mecánico, y 

toda la serie de industrias auxiliares de la filatura, cordelería y 

trenzado del cáñamo y yute, la de tejidos de algodón, fabricación de 

corchetes y remates metálicos, de envases de cartón y madera, 

aserrío, carretería y auxiliares de la construcción, etc." (33) 
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0.02. LA CIUTAT D'ELX ABANS DEL 1740 

 

00. CENTURIACIÓ D'ILLICI 

 

Cap al segle VIII, els habitants àrabs d'Elx abandonaren el 

turonet de l'Alcúdia, on hi havia hagut assentaments humans 

des de l'eneolític. Aquí havien estat emplaçades les ciutats 

preibèrica (des del segle VIII a. C.), ibèrica, anomenada 

Heliké (des del segle V a. C.), ibero-púnica (des del segle III 

a. C.), romana, anomenada Illici (després del segle I a. C.) i 

bizantino-visigòtica (després del segle III d. C.). (01) Els 

àrabs d'Elx s'establiren en l'actual emplaçament de la ciutat, 

a uns dos quilòmetres al nord de l'Alcúdia, entre les 

isohipses de 76 i 85 m, al peu de les serres que tanquen pel 

nord-oest la comarca del Baix Vinalopó. (02) Fins ara, però, 

no s'ha descobert cap documentació escrita que aporte dades 

per a saber els motius que dugueren a l'establiment de la 

nova ciutat al lloc actual, encara que per a explicar aquest 

trasllat s'han barallat hipòtesis com ara l'existència d'una 

ciutat anterior, una necessitat religiosa, la necessitat d'una 

millor defensa o la necessitat d'un millor aprovisionament 

d'aigua. (03) Així, per a Rubiera, l'argument més 

versemblant és que els habitants musulmans d'Elx 

abandonaren l'Alcúdia perquè necessitaven per als seus 

rituals religiosos més aigua que la que subministraven els 

aljubs d'aquell primitu emplaçament, atès que la religió 

musulmana necessita per als seus ritus molta més aigua que 

la cristiana, en haver de purificar-se els creients ritualment 

amb aigua per fer les seues oracions, si més no, cinc vegades 

al dia. (04) En qualsevol cas, com ha observat Gozálvez, la 

nova situació de la ciutat responia a una funció originalment 

agrícola, que la feia allunyar-se tant de la influència nociva 

de la zona pantanosa del litoral, al sud-est, com de la 

topografia accidentada de les serres del nord-oest, justament 

en un punt des del qual era possible establir comunicacions 

fàcils i segures, allunyades dels pantans, en direcció a 

Alacant i Múrcia. (05) 

 Però aquella inicial ciutat d'Elx no era un 

assentament creat exnovo sobre un terreny desocupat, verge 

o salvatge, sinó que es trobava sobre un fragment de la 

centuriació romana d'Illici, extensa colonització del territori 

que incloïa sèquies, camins i vil·les, tot abarcant un quadrat 

d'11.340 Ha que s'estenia per tot el camp actualment conreat 

del municipi d'Elx, al voltant del riu Vinalopó. En el centre 

d'aquest quadrat es trobava, sobre un turó, Illici, la ciutat 

que, segons Tarradell, esdevingué colònia romana devers 

l'any 43 o 42 d. C. (06) Segons Ibarra, però, en temps dels 

romans, el riu Vinalopó devia tenir un corrent continu mercè 

a l'abundància de les fonts que el nodrien. Ibarra es basava 

tant en les seues troballes arqueològiques relatives a l'ús de 

l'aigua com en el fet que els romans mai no fundaven una 

colònia important en els marges d'un torrent sec, com és el 

riu Vinalopó des de fa segles. (07) També Ramos ha 

assenyalat que a les excavacions arqueològiques de 

l'Alcúdia s'ha comprovat que els pous manantials de la ciutat 

romana tenien l'aigua freàtica tan sols a 17 m de profunditat, 

de la qual cosa dedueix que en temps dels romans l'aigua 

devia ser abundant i córrer pels llits, avui secs, de la rambla 

del Vinalopó i els altres barrancs del terme. Les excavacions 

han mostrat que la mateixa lloma de l'Alcúdia, on es trobava 

Illici, era una mena d'illa, ço és, un promontori format 

d'aluvió, pels dos costats del qual baixaven els dos braços 

d'un riu. Segons Ramos, l'aigua era prou abundant per a 

arrossegar restes de ceràmica i altres objectes, si més no fins 

el segle V o VI d. C. (08) També Gozálvez considera que la 

centuriació d'Illici tenia reg amb aigua del Vinalopó: el 

traçat de la xarxa de reg que segueix els limits de la 

centuriació, com també la toponímia, són indicatius de 

l'organització romana del reg d'Elx, el traçat fonamental de 

sèquies del qual ha arribat fins a nosaltres en perfecte estat 

d'aprofitament. Gozálvez considera, així mateix, significatiu 

que hi haja restes de la cimentació d'un pantà de l'època 

romana al sud de l'actual pantà. (09) 

 La divisió del territori estructurat en la centuriació 

d'Illici fou un fet formal potentíssim i, com assenyala 

Manuel de Solà-Morales per a Barcelona, durant més de 

2.000 anys, l'ordre sencer del camp d'Elx i també de la 

ciutat, "es va referir a aquella quadrícula traçada pels 

geòmetres veterans de les legions romanes." També a Elx 

podem imaginar, amb Solà, 

"els esforços de precissió i d'equilibri per ensopegar el punt ideal, 

un punt que voldria ser teòric enmig d'una plana despullada i 

amorfa, tot buscant, amb instruments simplíssims, un ordre 

principal al qual referir l'assentament." 

 I també a Elx aquells primitius habitants, 

"sota la volta estrellada buscarien les referències d'uns eixos 

astronòmics els quals, traslladats a terra, havien de fer de la nova 

ciutat una peça conforme a l'ordre universal." (10) 

 La influència de la centuriació romana en el traçat 

urbà de la ciutat d'Elx ha estat demostrada per Gozálvez, el 

qual ha seguit el seu rastre pels carrers, camins, sèquies i 

particions del municipi i ha advertit que, al dessota de la 

ciutat medieval, a l'estructura urbana tant de la vila murada 

com del raval de Sant Joan, fundacions àrabs totes dues, hi 

ha marcada, amb gran força, l'empremta del traçat cadastral 

romà de la centuriatio d'Illici, la qual, amb els seus camins i 

les seues villae, vertebrava a la ciutat carrers, atzucacs, 

solars i illes de cases, de la mateixa manera que ho feia al 
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camp amb particions, propietats, vies i sèquies. Aquesta 

empremta colonitzadora inicial tingué tanta força que la seua 

petjada ha arribat fins als nostres dies, fossilitzada en 

diversos llocs del mateix centre de la ciutat, com ara els 

carrers del barri de les Illetes, el carrer Major de la vila, el 

carrer de Sant Pere, el carrer de l'Hospital, l'encontre dels 

carrers de l'Àngel i de Curtidors en la replaceta dels Pontos, 

el carrer Nou de Sant Antoni, l'inici dels carrers de Bufart i 

de la Mare de Déu de l'Assumpció, etc. D'especial 

importància ha estat la línia recta que, en direcció nord-sud, 

formen els camins dels Molins i del Pantà, els carrers de la 

Porta d'Alacant, del Pont dels Ortissos, de l'Almòrida, i del 

Filet de Fora i la carretera de Dolors. Segons Gozálvez, el 

traçat d'aquests camins i carrers es correspon amb un limes 

de la centuriació, possiblement el cardo maximus, i fou el 

límit per llevant de la ciutat fins a la meitat del vuit-cents, 

com també l'única via recta d'importància que travessava la 

ciutat antiga. (11) L'Elx medieval s'estengué entre aquest 

cardo maximus, a llevant, i la rambla del Vinalopó, a 

ponent. Alguns autors, com hem vist, han volgut que 

aquesta nova ciutat àrab estigués ja envoltada de palmeres 

des del segle VIII, cosa, però, que és força dubtosa. Ibarra 

fou un d'ells i en Historia de Elche es referia fantasiosament 

a 

"Illicias, como se llamó a nuestro pueblo [...] cobijada por los 

frondosos palmerales, erigiendo modesta Catedral y estableciendo 

en el secular bosque nuevas plantaciones que fertilizarían por 

medio de las discurrentes aguas del Vinalapó, convenientemente 

canalizadas." (12) 
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01. VILA MURADA 

 

Entre els segles VIII i XIII la ciutat d'Elx comprenia només la 

població fundada pels àrabs, enterament murada, el 

perímetre de la qual, segons Ibarra, Ramos i Gozálvez, tenia 

el mateix traçat que el de la posterior vila murada dels 

cristians, els quals degueren refer les muralles i torres sobre 

l'estructura defensiva àrab preexistent. (01) Ibarra descrigué 

el perímetre d'aquella vila murada àrab d'una forma 

aproximada tot seguint els cronistes del vuit- cents: 

"los moros fortificaron Elche, circundándole de fuerte y sólida tapia 

o muralla, que solo tenía en el gran quadrilatero donde se 

comprendía la población, cuatro fuertes torres en los ángulos. Daba 

principio esta muralla en la Lonja, sitio o próximo emplazamiento 

de una de las torres. Seguía la línea de fortificación, por la acera 

norte de la Corredera hasta el ángulo de la hoy calle del Casino 

(anteriormente del Trinquete), donde se levantaba otra torre. Desde 

este punto, línea recta hasta la Calahorra o Casa fuerte, torre la más 

principal de todas las que había en Elche. Torcía luego hasta 

palacio, en donde estaba la cuarta fortificación. La muralla 

continuaba por la orilla del Sicabis, Wad arambla (río de arena, 

como lo llamaron los moros), o Vinalapó, hasta el punto de salida." 

(02) 

 El 1154, aquesta ciutat àrab fou breument descrita 

en el Kitâb al Rugarî ("Llibre de Roger"), comentari que 

acompanyava el "mapa gran" confeccionat per al-Idrîsî 

(Ceuta 1100 / Palerm 1166), geògraf i cartògraf àrab educat 

a Còrdova i establert a la cort normanda de Roger II de 

Sicília. (03) Al-Idrîsî es referí a Elx com una vila construïda 

en una planúria on hi havia un canal, derivat del riu, el qual 

passava sota els murs i corria pels mercats i els carrers, tot 

fent-ne ús els vilatans, ja que servia "para los barcos." El 

cronista parà especial esment en la mancança d'aigua 

potable, ja que, segons deia, 

"las aguas del río que citamos son saladas. Para beber, los 

habitantes tienen necesidad de traer de otros puntos agua de lluvia, 

que conservan en algibes." (04) 

 El canal que passava per dins la ciutat àrab, segons 

la descripció d'al-Idrîsî, ha estat identificat per Gozálvez 

amb la sèquia Major, la qual entrava dins la vila per sota 

l'alcàsser, i devia seguir el carrer Major de la vila, en un 

traçat idèntic al que duu més al nord la mateixa sèquia, 

sempre vorejant el riu que queda a ponent, mentre que la 

serra queda a llevant. Aquesta sèquia, en travessar la ciutat, 

degué ser desviada perquè acomplís funcions religioses i 

higièniques, com ara abastir d'aigua la mesquita, els banys i 

les mateixes cases i fer de clavegueram o desaigüe general 

de la població. (05) 

 El cementeri àrab i un dels banys es trobaven 

situats a la vora d'un braçal d'aquesta sèquia, a l'est de la 

ciutat, vora la porta de la Calaforra i el camí que portava cap 

a Alacant. Aquests banys, o una part important de l'edifici, 

encara romanen dempeus, prou ben conservats, amagats en 

un semisoterrani de l'antic convent de mercedaris, ara de 

monges clarisses. Estan formats per tres naus paral·leles, de 

3,15 x 9,35 m cadascuna, àmpliament comunicades entre si 

mitjançant perforacions als seus murs laterals, les quals 

formen arcs rebaixats. La coberta està formada per voltes de 

canó de 2,90 m d'altura màxima, on hi ha perforats 

tragallums troncocònics de planta circular i lobulada. A la 

nau més allunyada de l'entrada als banys des del claustre del 

convent perdura una part de la decoració interior, amb frescs 

de llaceries geomètriques pintades en color mangra. Bevià 

ha plantejat la qüestió de si aquest monument és un bany en 

la seua totalitat o només una part. Segons ell, el grossor dels 

murs fa pensar que les estances pertanyeren a la part humida 

i calorosa de l'edifici, però tant si era la sala tèbia com si era 

la sala calenta, es tractava d'un bany amb capacitat per a una 
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gran quantitat de persones, la qual cosa és indicativa de la 

importància que devia tenir l'Elx islàmic. (06) Ibarra parla 

d'uns altres banys àrabs, situats en el núm. 33 del carrer 

Major, i encara d'uns tercers, situats extramurs, al sud de la 

plaça de Baix, al carrer de la Troneta, que encara romanien 

dempeus el 1926 però dels quals actualmente no queda cap 

rastre. (07) També Ramos cita, encara que de passada, 

l'existència d'uns altres banys situats al carrer del Trinquet, a 

llevant de la vila murada (08) 

 Gozálvez suposa que en aquella ciutat àrab, a més 

del "canal", la mesquita, les muralles i els banys, hi havia un 

soc situat davant la mesquita major, sobre la qual els 

cristians bastiren l'esglèsia de Santa Maria, i un altre soc 

darrere de la porta de Guardamar, a la plaça de la Fruita. 

(09) Tanmateix, és possible que la hipòtesi de Gozálvez 

sobre l'existència d'un soc darrere la porta de Guardamar, 

aprofitant aquesta entrada a la ciutat, no siga del tot exacta, 

si és certa la hipòtesi que l'entrada des del sud a la vila àrab 

no coincidia amb la porta de Guardamar cristiana, sinó que 

es trobava més a ponent, vora les anomenades Quatre 

Esquines. Així sembla deduir-se d'unes excavacions 

arqueològiques fetes en aquest punt el 1989. En aquests 

treballs, Rafael Ramos ha trobat que el llenç de la muralla 

s'interromp a esquadra per tal de deixar un buit que devia ser 

un punt d'accés a la ciutat amurallada. Això suposa 

l'existència d'una porta que coincidia en part amb el pas que 

deixa avui en dia el carrer de la Victòria. L'estructura 

estudiada per Ramos té una longitud de 4,93 m, una 

espessor de 4,15 m i fa una alçada de 3,07 m. La tècnica 

constructiva de la muralla fa que siga datable en la segona 

meitat del segle XII. Com assenyala Ramos, l'existència 

d'una porta de la vila àrab en aquest punt faria necessària 

una revisió dels estudis relatius als accesos a la ciutat i a la 

seua relació amb les àrees situades extramurs. (10) 

Corroboren la hipòtesi segons la qual la porta sud de la vila 

àrab estigué en aquest punt tant l'obertura del carrer de la 

Victòria al vuit-cents en un punt "dèbil" de la muralla que es 

correspondria amb l'antic portal àrab, com, sobretot, els 

continuats intents del Consell per ennoblir el seu edifici, tot 

fent davant una plaça d'armes durant el cinc-cents i obrint el 

carrer del Carme per a poder accedir millor a la vila durant 

el principi del set-cents. Aquestes dades fan pensar que 

l'actual porta de Guardamar seria una actuació totalment de 

nova planta del segle XV en un extrem de la vila murada, 

ocupat pel Consell per a expressar sobre el territori el seu 

poder singular, en un espai que fins aleshores devia ser 

marginal. Fet i fet, segons consta en un document medieval 

de l'Arxiu Històric Municipal, no fou fins al 1485 que el 

Consell d'Elx manà que s'obrís la plaça Nova o de la Fruita, 

situada darrere de la torre del Consell, per a obrir la qual 

s'hagueren de comprar i derrocar diverses cases. (11) 

 A finals del segle XIII o principi del XIV, Abû 'Abd 

Allâh Muhammad Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyarî féu una 

altra descripció d'Elx dins el Kitâb ar-Rawd al-mi'tar, obra 

per a la qual una de les fonts geogràfiques utilitzades foren 

els escrits d'al-Idrîsî. Gozálvez suposa que al-Himyarî va 

copiar la descripció que al-Idrîsî féu un segle endarrere, tot 

basant-se en el fet que, en el seu text, al-Himyarî no feia cap 

referència a la moreria, la qual aleshores ja devia tenir una 

extensió urbana tan important com la de la vila. En la 

descripció d'al-Himyarî es parla també d'Elx com d'una 

ciutat situada en una planúria, la qual era travessada per un 

braç del riu veí, que passava sota les muralles i abastia les 

termes, tot travessant tendes i carrers. S'indicava, així 

mateix, la salabror de l’aigua. (12) 

 Un altre viatger del segle XIII, Ibn Saíd Al-Màgribi, 

especialista en la geografia literària d'Al-Andalus, va passar 

per Elx i advertí que "tota la seua terra estava transformada 

en fang, quan hom deia que s'assemblava a Medina, la ciutat 

del Profeta." Rubiera suposa que la bellesa de la ciutat d'Elx, 

la qual feia que els viatgers la comparassen amb una de les 

ciutats oasi de l'Islam, havia estat anegada per una avinguda 

del riu Vinalopó. (13) En relació amb aquest fet, unes 

excavacions fetes el 1989 per Rafael Azuar entre la plaça de 

la Fruita i el riu, mostren restes de cases àrabs sota un 

gruixut estrat de còdols, la qual cosa ha fet pensar que, 

efectivament, hi hagué una important avinguda d'aigua que 

aterrà la ciutat àrab als segles XII o XIII. 

 Com hem dit, la planta de la vila murada era 

trapezoïdal, amb quatre llenços de muralla que es 

corresponien sensiblement amb els quatre punts cardinals. 

Al nord, la muralla anava pel carrer de les Casetes de la 

Mare de Déu, poc més o menys; a l'est, pels carrers del 

Fatxo i del Trinquet; al sud, per la Corredora i, a l'oest, per la 

vora de la vessant del riu Vinalopó. L'angle nord-oest es 

trobava ocupat per l'alcàsser de la Senyoria, la presència del 

qual apareix ja documentada els anys 1427, 1450 i 1463. 

(14) Segons diversos autors, com ara Madoz, Fuentes i 

Ibarra, l'edifici de l'alcàsser fou completament reedificat el 

1557 pel senyor jurisdiccional d'Elx, Bernardí de Cardenas, 

al mateix temps que es construïa el castell de Santa Pola. 

(15) Azuar, però, distingeix, d'una banda, la part més antiga, 

formada pel primer cos de la torre i el basament d'alguns 

murs de la tanca, datable a finals del segle XII i 

començament del XIII, els quals devien formar part de la 

muralla àrab. I, d'una altra banda, la resta de l'edifici, que 

forma una perfecta unitat estilística i és una bona mostra de 

l'arquitectura militar de finals del gòtic. Azuar considera que 

l'edifici és datable a finals del segle XV o començament del 

XVI, però no en una època tan tardana com seria la segona 

meitat del XVI. (16) 

 Pel que fa a la muralla cristiana, construïda sobre la 

muralla àrab, segons Ibarra es trobava formada per 

"un elevado muro, cuya longitud era de 1.420 pasos, que enlazaba 

16 torres pequeñas, apoyados por 8 grandes torreones levantados en 

los ángulos y puntos mas estratégicos." 

 A més 

"tenía la barbacana (que era otro muro más bajo y que servía para 

defensa del foso) defendida a su vez por 8 torretas." (17) 

 Aquesta vila cristiana tenia dues portes principals. 

En el llenç de llevant es trobava la porta de la vila, vora la 

torre de la Calaforra, per on s'eixia cap a Alacant. Aquest era 

el portal més important i estava representat en l'escut 

municipal d'Elx. En el llenç de migdia hi havia la porta de 

Guardamar, per on s'eixia cap a Oriola, situada sota la torre 

del Consell, construïda el 1441, tot formant una formosa 

llotja gòtica d'entrada a la població envoltant la qual es troba 

des d'aleshores l'Ajuntament d'Elx. El 1469 es construí 

també l'arxiu municipal a llevant de la Llotja. (18) Gozálvez 

ha fet notar l'absència a Elx del traçat sinuós i dels racons i 
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atzucacs característics de les ciutats àrabs, tant a la vila com 

al raval, com també la trama quadriculada que, bàsicament, 

formen els carrers, cosa poc habitual a les ciutats fundades 

pels àrabs. Gozálvez atribueix aquest inusual traçat urbà a la 

influència de la centuriació romana d'Illici i al traçat de les 

seues particions, camins i sèquies, estructura complexa sobre 

la qual s'assentava la nova ciutat. (19) D'altra banda, les 

places i espais oberts dins la vila cristiana eren escassos. 

Darrere de les dues portes de la ciutat, intramurs, hi havia 

dues petites places: la de la Fruita, també dita Major, Vella, 

o de Dalt, situada vora la porta de Guardamar i oberta, com 

hem dit, per un acord del Consell del 1485, i la de Santa 

Isabel, situada rere la porta de la Calaforra. Hi havia, així 

mateix, tres places més dins la vila: la de Santa Maria, 

enfront de l'esglèsia homònima, l'Ereta Alta, un espai on es 

batia el gra en temps de guerra i la de la Pescateria, 

esmentada en els llibres del Consell el 1370, que Gozálvez 

suposa situada en algun lloc vora la sèquia Major, potser en 

l'actual plaça del Mercat, rere la porta àrab de les Quatre 

Esquines que hem esmentat adès, on hauria estat el soc àrab 

del sud assenyalat per Gozálvez. (20) 

 La gran extensió superficial dels ravals d'Elx, tant 

la moreria com els ravals immediats a la vila, com també la 

prompta pèrdua d'importància militar de les muralles, féu 

que la major part dels edificis importants construïts durant 

l'edat moderna ho fossen extramurs, configurant aquests 

ravals. Amb tot, dins de la vila també n'hi hagué alguns, 

sobretot aquells que tenien una arrel medieval. Cal destacar 

l'hospital de Caritat, edifici tardogòtic situat al carrer Major 

de la vila, que ja existia el 1483; l'ermita de Sant Sebastià, 

també al carrer Major de la vila, de la qual sabem que es 

trobava en construcció el 1489, ja que aquest any el Consell 

d'Elx donà una almoina per a l'obra d'aquesta ermita, "vora 

l'Hospital antic"; l'ermita de Sant Jaume, edificada el 1437 al 

carrer del seu nom; la Cort del Justícia situada a la plaça de 

la Fruita, etc. (21) Les dues ermites situades intramurs, la de 

Sant Jaume i la de Sant Sebastià, tingueren una especial 

rellevància per a la vida ciutadana, ja que, a més del culte, 

albergaren usos molt diversos fins al segle XIX. Així, a 

l'ermita de Sant Sebastià hi havia una escola i, a més, 

formava part de l'espai i de l'itinerari de la Festa d'Elx, paper 

que ha acomplit fins als nostres dies. Per la seua banda, a 

l'ermita de Sant Jaume es reunia el Consell d'Elx i 

s'utilitzava com a aula d'ensenyament, ja que, segons Ramos, 

quan el 1699 el Consell augmentà el salari del mestre de 

gramàtica li envià raó perquè llegís aquest art a l'ermita de 

Sant Jaume, com solien fer els seus antecessors. (22) 

 Però de totes les construccions de la vila, sempre 

ha destacat l'esglèsia de Santa Maria de l'Assumpció, 

l'edifici més important i característic d'Elx. Aquest temple ha 

estat la gran construcció dels elxans des d'immediatament 

després de la conquesta i objecte de constants atencions per 

part de les autoritats civil i eclesiàstica. Segons sembla, fou 

reedificada sobre el solar de l'antiga mesquita en dues 

ocasions, el 1334 i el 1492, però, malgrat el seu antic origen, 

l'actual temple és recent, ja que es començà el 1672 i s'acabà 

el 1784. Al llarg d'aquests cent dotze anys, les obres 

passaren per nombrosos avatars que han estat estudiats 

modernament de forma sistemàtica per Rafael Navarro, els 

treballs del qual seguirem sovint en la nostra exposició. (23) 

Així, doncs, el 1672 la pluja afonà un tros de la volta de 

l'esglèsia construïda entre el 1492 i el 1566, la qual devia 

tenir unes parts gòtiques i unes altres de renaixentistes. A la 

vista de l'informe que féu l'arquitecte Francesc Verde, el 

Consell d'Elx decidí derrocar completament aquell edifici i 

fer-ne un altre de nou. L'any següent, el 1673, els 

pedrapiquers d'Elx Mateu Aznar i Ginés Irles derrocaren 

l'antiga fàbrica i iniciaren els fonaments de l'actual edifici, la 

construcció del qual començà per la façana dels peus. (24) 

Durant el sis-cents s'hi succeïren en la direcció de les obres 

del temple els mestres arquitectes Francesc Verde 

(1672-1674), Pere Quintana (1674-1678) i Joan Fauquet i 

Verde (1681-1719). Navarro considera que la concepció 

general de l'esglèsia es deu a Verde, el qual dirigí els 

fonaments del perímetre de la nau, els pilars interiors i part 

dels murs exteriors. Després, Quintana continuaria els 

treballs de Verde, acabaria el tercer tram de la nau, la 

cobertura de les capelles laterals i els murs exteriors i 

iniciaria els arcs. Posteriorment, sense direcció d'arquitecte, 

es va continuar treballant a les portades i, ja a cavall entre els 

dos segles, Fauquet conclogué el cobriment de la nau amb 

fàbrica de maçoneria i dissenyà el creuer, la girola, la 

sagristia i la capella de la Comunió, treballs que fan que 

Navarro considere Fauquet l'autor més important d'aquest 

edifici, després de Verde. (25) La portada principal de 

l'esglèsia mira a ponent i es troba guarnida amb bells relleus 

i escultures, obra de Nicolau de Busi, escultor d'Estrasburg 

establert a Múrcia. Segons consta en una inscripció posada 

en la mateixa façana, aquesta portada es va beneir el 1682. 

El 1686 fou beneïda la nau principal i s'hi van traslladar el 

Santíssim i la Mare de Déu de l'Assumpció i, mercè a un 

mur de tancament construït al creuer, aquesta part de l'edifici 

començà a utilitzar-se com a esglèsia. (26) La importància 

del temple i de la Festa d'Elx que s'hi representa cada any, 

com també els anhels que hi dipositaren tant el Consell d'Elx 

com el bisbat d'Oriola, feren que la seua magnitud fos 

colossal i la planta s'eixamplàs respecte a la de les esglèsies 

preexistents, i ocupàs trossos importants de l'espai veí, tant 

de via pública com de cases i solars privats. Així, el 1675, 

l'arquitecte director de les obres, Pere Quintana, obtingué 

llicència del Consell per a comprar cases i traçar nous 

carrers en benefici de la nova esglèsia. (27) També el 1686 

es donà compte de la necessitat de derrocar algunes cases 

que calia ocupar per a construir el creuer. (28) I el 1693 uns 

veïns es queixaren perquè la construcció de la sagristia els 

havia privat de la "conveniencia y libertad" de tenir "salida a 

la puerta de la villa, con galeras y cavalgaduras cargadas." 

Aquests veïns demanaven que se'ls obrís carrer, per a la qual 

cosa el Consell manà 

"que es deroque la almàsera y casa de la obra y que es dóne pas y 

servidumbre als vehins com ans o tenien, per ser així molt just." 

(29) 

 Pel que fa al traçat urbà de la ciutat, les 

transformacions degueren ser importants des dels anys 

immediatament posteriors a la conquesta, com passà arreu 

en les ciutats àrabs conquerides pels cristians. Segons 

Gozálvez, a Elx s'aplicaren les lleis del rei Alfons X de 

Castella, que fixaven en vint pams l'ample mínim dels 

carrers. En efecte, el 27-01-1270, l'infant Don Manuel 

establí que 
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"los vecinos que ficieren, labraren o adobaren sus casas, si en 

aquella vía que labraren o adobaren no oviese veynte palmos en 

ancho, que metan las paredes que labraren o levantaren de 

cimiento, dos palmos adentro porque se ensanchen las vías, e 

qualesquiera que de otra guissa lo fiziese mandamos que les no vala 

et que gelo deriben." (30) 

 Més tard, al llarg de l'edat moderna, les reformes 

foren nombroses i d'envergadura considerable. Segons 

Gozálvez, molts atzucacs foren ocupats i edificats pels veïns 

al llarg dels segles XV al XVII o s'utilitzaren per a obrir nous 

carrers, com ara la pujadeta de Sant Jeroni, amb la qual es 

trencà el llenç sud de la muralla el 1699. (31) 

 Una inicial policia urbana d'obres es donà amb 

l'intent d'evitar les molesties que originaven les sèquies que 

travessaven la vila i els ravals, com també en les obres de 

manteniment i reparació dels murs i valls. Ambdós elements 

públics, l'aigua de reg i els sistemes de defensa, eren els més 

imprescindibles per al funcionament de la comunitat. Així, 

el 1427 es traslladà la sèquia Major cap a ponent en el tram 

que enfrontava l'esglèsia de Santa Maria, ço és, tot 

separant-la de la paret de l'esglèsia. (32) També el 1448 el 

Consell acordà afonar-ne el llit al seu pas per la vila per 

evitar-hi el fang, i el 1591 els parroquians del Salvador 

demanaren al Consell que es traslladàs la sèquia que passava 

per l'inici del carrer del Salvador, la qual ocasionava 

molèsties "per lo gran fanc que causa alrededor de dita 

Esglesia", la qual cosa feia que "moltes persones dexen de 

anar als sermons i oficis" i en cas de soterrars "no y ha qui 

gose pendre la caixa per no enfangar-se." (33) Aquella 

inicial policia urbana d'obres afectà també a la transformació 

de la planta i el perfil de la ciutat, mitjançant la supressió 

d'atzucacs, esmentada adés. Amb tot, aquesta qüestió solia 

ser conflictiva, ja que els veïns solien queixar-se de les 

dolentes condicions higièniques d'aquests espais públics 

sense sortida i, tot argumentant que estaven sempre bruts, 

demanaven ocupar-los i ampliar les seves cases. 

 A l'inici de l'edat moderna trobem també una 

inicial preocupació per la reforma d'alineacions d'alguns 

carrers i places, com ara el carrer Major de la vila, on el 

1526 el Consell decidí derrocar una paret i reconstruir-la al 

seu càrrec per a posar-la a línia, o també la plaça de la 

Fruita, aleshores dita plaça Vella, la qual el 1401 era 

porticada, amb uns porxos de sostre de fusta que el 1596 es 

van derrocar "pera adorn de dita plaça." L'any anterior el 

Consell també havia ordenat que certes cases "fossen 

derrocades y higualades ab la plaça major de la present vila 

pera hadorno y examplaçió d'aquella." Encara el 1613 es 

compraren i derrocaren cinc cases en aquesta plaça Major de 

Dalt o de la Fruita. (34) Al cinc-cents, moltes cases de la 

població s'hi devien haver construït ja sobre la sèquia Major, 

ja que el Consell d'Elx, en sessió del 21-12-1521, determinà 

que els propietaris de les cases bastides sobre el llit de la 

sèquia tenien l'obligació de netejar pel seu compte el tros de 

sèquia cobert per les cases. (35) Durant el sis-cents continuà 

aquesta ocupació dels drets de vol sobre la sèquia Major, 

com també de les muralles, ja que el 1687 el Consell 

autoritzà Vicent Ceva que construís una cambra sobre la 

sèquia del molí de Sant Jaume i ocupàs un tros de muralla 

per a corral del susdit molí, tot donant, a canvi, una almoina 

de dos llençols per a l'hospital. (36) Finalment, cal consignar 

que les primeres reglamentacions urbanes específiques que 

coneixem referides a l'espai públic de la ciutat les contenia el 

llibre del Magnífic Almustassaf de la vila d'Elx, vigent 

durant el cinc-cents, on es prohibia que els particulars 

estretassen els carrers i els camins, que els regassen, que hi 

fessen clots, i que llençassen brossa i immundícies en 

camins, carrers, places, murs, barbacanes i valls. (37) 

 

 NOTES 

(01) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 96. Alejandro 

RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 102 i 464. Vicente GOZÁLVEZ, 

La ciudad de Elche, 1976, p. 27. 

(02) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 32-33. 

(03) Dolors BRAMON, "Idrîsî, al-", 1975, Gran enciclopèdia 

catalana, vol. 8, p. 547. 

(04) AL-IDRÎSÎ, Kitâb al Rugarî (Llibre de Roger) (1154), 1952, 

vol. 1, p. 194. 

(05) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 31. 

(06) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, 1983, p. 1253-1254. Màrius BEVIÀ, "Els banys d'Elx", 1989, 

p. 110-111. 

(07) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 33. Pedro IBARRA, 

Elche, materiales para su historia, 1926, p. 125. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 33. 

(08) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 93. 

(09) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 33. 

(10) Rafael RAMOS, Informe sobre restos arquitectónicos 

medievales y modernos en Elche, 29-05-1989, AMAME. 

(11) Llig. 8, exp. 1, AHME. 

(12) AL-HIMYARÎ, Kitâb ar-Rawd al-mi'tar fi habar al-aktâr, 1963, 

p. 5-8 i 70. Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 27 

(13) Mª Jesús RUBIERA, "El Baix Vinalopó durant l'època àrab", La 

Rella, 1988, p. 55. 

(14) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 28. 

(15) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, 1983, p. 516. 

(16) Rafael AZUAR, "Palau d'Altamira", 1983, p. 408-409. 

(17) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 96. 

(18) Ibídem, p. 97. 

(19) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 28 i 146. 

(20) Ibídem, p. 42. 

(21) Papeles curiosos, vol. 3, p. 278, AHME. Pedro IBARRA, 

Historia de Elche, 1895, p. 96, 99, 100, 107. Vicente GOZÁLVEZ, 

La ciudad de Elche, 1976, p. 47. Gaspar JAÉN, Guia de 

l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat d'Elx, 1983, p. 551-566. 

(22) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 184. 

(23) Rafael NAVARRO, Arquitectura barroca en el reino de 

Valencia, 1976, p. 238-302. Rafael NAVARRO, "Los arquitectos de 

la iglesia de Santa Maria", Festa d'Elig, 1978, p. 43-48. Rafael 

NAVARRO, Los arquitectos del templo de Santa Maria, 1980. 

(24) Ibídem, p. 41-44. 

(25) Ibídem, p. 55. Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i 

l'urbanisme de la ciutat d'Elx, 1983, p. 744-745. 

(26) Rafael NAVARRO, Los arquitectos del templo de Santa Maria, 

1980, p. 25 i 57. 

(27) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 54. 

(28) Rafael NAVARRO, Los arquitectos del templo de Santa Maria, 

1980, p. 57. 

(29) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 64. 

(30) Citat en Pedro IBARRA, Institución del riego de Elche, 1914, p. 



 74 

90. Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 42. 

(31) Ibídem, p. 31-32, 42 i 44. Gaspar JAÉN, "Sector antic de la 

ciutat", 1983, p. 387. 

(32) Pedro IBARRA, Institución del riego de Elche, 1914, p. 181. 

(33) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976 p. 43 i 56. 

(34) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 181. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976 p. 42 i 56-57. 

(35) Pedro IBARRA, Institución del riego de Elche, 1914, p. 189 

(36) Ibídem, p. 180. 

(37) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 153. 

 

02. POBLA DE SANT JORDI, RAVAL DE SANT JOAN 

 

Les grans cròniques dels reis de Catalunya i Aragó historien 

que el 1265 la vila d'Elx fou entregada pels seus pobladors 

àrabs al rei Jaume I i que, tot seguit, va ser repoblada pels 

cristians que venien amb el monarca. Com ha assenyalat 

Sanchis, després del 1238, any de la conquesta de la ciutat 

de València i de la fundació del Regne, 

"la Reconquista valenciana, llevat de comptats fets d'armes, fou 

més aviat una sèrie de negociacions diplomàtiques i convencions 

ordenadores del status dels moros que es sotmetien, que no pas una 

devastació bèl·lica." (01) 

 En efecte, el mateix Jaume I, en el Llibre dels 

Feits, relata parsimoniosament els tractes, suborns i 

convinences que, si l'hem de creure, ell, personalment, va 

portar a terme amb els missatgers i interlocutors enviats "per 

los vells e per l'aljama d'Elx." Aquest pacte va concloure 

amb el rendiment de "la torre de Calahorre que es lo pus fort 

lloc d'Elx" i, després de "presa la torre, lleixam-hi lo bisbe 

de Barcelona que els guardàs que no els tallàs hom." Segons 

deia ell mateix, el rei d'Aragó assegurava les seues cases i 

lleis als que se li lliuraven: 

"qui es volran metre en nostra mercè que la'ls hajam, e aital mercè 

que estien en llurs cases, e tenguen ses possessions, e tenguen llur 

llei." 

 Així, el respecte a les seues propietats fou una de 

les tres condicions que els àrabs posaren per a entregar la 

vila d'Elx, les quals van ser atorgades pel rei. Aquestes tres 

condicions eren: "que hi romasessen ab totes llurs heretats", 

"que tinguessen llur llei en cridar en llur mesquita" i "que 

fossen jutjats a costum de sarraïns." (02) Però malgrat el 

pacte, el cert és que, amb l'ocupació cristiana, els musulmans 

foren expulsats de la vila i s'hagueren d'establir al sud, tot 

formant un raval, la moreria, el qual, segles després, amb la 

conversió dels habitants al cristianisme, s'anomenà raval de 

Sant Joan i també universitat de Sant Joan. (03) El cronista 

Ramon Muntaner, al primer terç del tres-cents, es va referir 

també al repoblament d'Elx pels catalans i va escriure en la 

seua Crònica el celebrat text on s'explica que 

"la dita ciutat de Múrcia fo presa per lo dit senyor rei En Jacme 

d'Aragon en lo mes de maig de l'any mil dos-cents seixanta-sis. E 

con la dita ciutat hac presa, poblà-la tota de catalans, e així mateix 

Oriola e Elx, e Alacant e Guardamar, Cartagènia e en los altres 

llocs; sí que siats certs que tots aquells qui en la dita ciutat de 

Múrcia e en los davant dits llocs són, són vers catalans e parlen de 

bell catalanesc del món; e són tots bons d'armes e de tots fets." (04) 

 Fou en aquesta època, durant el dos-cents i el 

tres-cents, quan s'inicià la formació multinuclear de la 

població antiga d'Elx. A més de la vila i del raval de Sant 

Joan, ja des d'abans de la conquesta, hi hagué un raval cristià 

situat al sud de la vila, enfront del lloc que ocuparia el pont 

Vell setcentista, vora el camí que anava d'Elx a Oriola. 

D'aquest raval en parlà l'infant don Manuel en un document 

del 1269 i s'ha identificat amb la pobla de Sant Jordi. Degué 

tenir força entitat ja durant l'edat mitjana, ja que disposava 

de cementeri propi i el 1370 el Consell d'Elx hi edificà una 

ermita que posà sota l'advocació del patró sant Jordi i dotà 

d'un patrimoni de deu cases del barri. (05) Gozálvez ha 

suposat que la creació d'aquest raval devia trobar-se 

vinculada als grups de repobladors castellans que s'establiren 

a diversos llocs del regne àrab de Múrcia després de les 

capitulacions d'Alcaraz del 1243, per les quals el rei de 

Múrcia entregava el seu regne en vassallatge al rei de 

Castella, la qual cosa implicava la presència de guarnicions 

militars en les principals fortaleses de la zona. (06) Ni la 

situació exacta ni l'estructura del raval cristià de Sant Jordi 

anterior a la conquesta han restat prou definides pels 

estudiosos que han tractat el tema, ja que no n'ha quedat 

rastre en el traçat urbà, fora, segons Gozálvez, d'una illa de 

cases limitada pels carrers de l'Àngel, de la Porta del raval, 

de la Mare de Déu de la Llet i de la Abadia; el traçat 

d'aquesta illa sembla ser independent del de les illes veïnes, 

ja que interromp els carrers Nou de Sant Antoni, al nord, i 

Fossar, al sud. (07) L'ermita de Sant Jordi, propietat del 

municipi i únic edifici significatiu d'aquest primerenc raval 

cristià, era el punt de referència més important i, de fet, la 

presència d'aquesta ermita en la història urbana d'Elx fou 

contínua al llarg de cinc segles, fins que fou derrocada en el 

vuit-cents. Durant l'edat mitjana, com veurem tot seguit, 

foren abundants els acords municipals que mostren l'interès 

de la vila per aquest edifici, com també pel 

desenvolupament del barri. Així, el 1435 el Consell donà 30 

lliures per a pagar la calç que s'utilitzava en les obres; aquell 

mateix any un ermità demanà que el Consell li fes una casa a 

la vora per assistir i cuidar l'immoble, la qual cosa acceptà 

fer el Consell amb fons de la mateixa ermita; el 1438 s'hi 

comprà una campana; (08) el 1439, per fomentar el 

desenvolupament de la pobla de Sant Jordi, el Consell d'Elx 

acordà concedir gratuïtament terrenys per a edificar vora 

l'ermita; i el 1448 es disposà que s'examinàs aquest raval 

dels cristians per si calien defenses i manar que l'obrer de 

murs construís les barreres o tanques necessàries. (09) 

L'ermita de Sant Jordi es reedificà encara el 1578 a costa 

dels veïns, però aleshores ja hi dominava l'advocació de la 

Mare de Déu dels Àngels. L'edifici que descriu Ibarra tenia 

tres capelles a cada costat i una d'aquestes es cobria amb 

cúpula de mitja taronja. (10) 

 A banda d'aquest raval castellà, el primer gran 

raval d'Elx fou la moreria, la qual es trobava situada al sud 

de la pobla de Sant Jordi, exactament a un tir d'arcabús de la 

porta de Guardamar de la vila, si hem de creure els cronistes 

d'Elx. Quan, com hem dit, els habitants àrabs d'Elx foren 

expulsats de la vila, se'ls assignà aquest terreny perquè hi 

fundassen un raval. Hi feren cases i se'ls donà també terres 

de conreu i aigua per a regar-les. (11) Segons Ibarra, la vila i 

el raval de Sant Joan tingueren diferent administració de 

justícia des del primer moment: 

"distinto tribunal entendía y fallaba sus particulares asuntos, y toda 

la población, mora, judía y cristiana, estaba sojuzgada al poder 
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eclesiástico-militar establecido en la Calahorra por los 

conquistadores." (12) 

 També hi havia una clara delimitació física de la 

moreria d'Elx. L'entrada es trobava situada al carrer de la 

Porta del raval i, segons Gozálvez, els límits eren aquests: al 

nord, els carrers de la Mare de Déu de la Llet i de Sant Joan; 

a l'est, el carrer del Fossar i el carrer d'Espí; al sud, els 

carrers de la Mare de Déu de l'Assumpció i del Rastre i a 

ponent, la rambla del Vinalopó. El traçat urbà del raval es 

composava, bàsicament, d'unes línies mestres a esquadra, 

originades en la centuriació romana i mantingudes mercè a 

les particions i les sèquies de reg; sobre aquestes línies se 

superposaven nombrosos atzucacs que encara es podien 

veure en el plànol del 1849 i alguns dels quals han arribat 

fins a nosaltres. L'eix central del raval estava situat en 

direcció nord-sud i era el format pel carrer de Sant Joan i pel 

carrer Major. Al seu voltant es trobaven el centre religiós, la 

mesquita, amb la plaça de Sant Joan al davant, i el centre 

polític, l'Ajuntament, amb la plaça Major. El cementeri es 

trobava a llevant del carrer del Fossar i la seua presència es 

va fossilitzar en un espai obert, no construït, on hi ha encara 

un hort de palmeres. A la moreria hi havia també uns banys 

que Gozálvez situa a llevant del poblat, entre els carrers del 

Filet de Dintre i del Fossar. Finalment, en la part situada 

entre el carrer Major i la rambla es trobava el "territori de les 

coves", amb un traçat sinuós, característicament àrab, que ja 

no tenia res a veure amb el cadastre romà, en haver-se 

edificat sobre la vessant del riu. (13) 

 Així, doncs, el raval de Sant Joan era, per les seues 

dimensions, més que un barri: una població fundada exnovo 

que tenia, a més, entitat jurídica i drets i possessions propis. 

Segons Ibarra, formaven la moreria 500 cases amb la seua 

mesquita i els moros només estaven sota la jurisdicció del 

Bayle [batlle] per particular privilegi dels reis conqueridors, 

que manaren 

"no fuese conocedora la justicia ordinaria de las Aljamas de los 

moros ni de los judíos. Vivían, pues, con su Alcorán y hacían uso 

de sus armas." 

 Aquest raval, continua Ibarra, 

"tenía huerta y término (Lo Magram) distinto de los de la Villa (Lo 

delme del Franch i Les Alqueries) 'ab aiyua y céquies diferents y 

rech de Marchena, partida del Pla y la Casa Blanca,' poseida 

después, cuando se expulsaron los moriscos, por los nuevos 

pobladores del precitado Arrabal." (14) 

 Encara segons Ibarra, al segle XIII el raval de Sant 

Joan tenia sises pròpies, distintes de les de la vila, i diverses 

càrregues fiscals que es distribuïen entre l'infant Don 

Manuel i el mateix govern del raval. (15) La vila, però, tenia 

potestat per a fer nous establiments al raval, com també per a 

publicar bans prohibitius i penals i sobre l'abastiment, el 

règim i el bon govern del comú. (16) Allò més significatiu 

des del punt de vista territorial era que el raval de Sant Joan 

no tenia terme, sinó que les terres dels moros pertanyien al 

terme de la vila. Ibarra observà aquest fet repetides vegades i 

sempre indicà que, per no tenir terme, Sant Joan no podia 

titular-se universitat. Així es va considerar també en el plet 

del 1609 establert entre el raval i la vila perquè el primer 

volia tenir justícia propi: 

"no és terme distint, sinó que és tot un terme, la qual orta magram 

està sensida a la señoria, per la qual rahó té la senyoria directa lo 

duch de Maqueda y paga delm y arrendament de per sí, y que en dit 

raval lo dit duch té laygua de la sèquia de marchena que són dos 

fils." 

 En el mateix document també es deia que 

"mal pot ser universitat separada quant lo Justícia de dita vila 

Exercis la Jurisdicció en dit Arraval y aquell no té terme de per sí 

separat de dita vila, Calitat que era presís concorreguera pera poder 

dirse universitat de per sí." (17) 

 La dualitat vila / moreria va perdurar d'una forma o 

d'una altra, succesivament modificada i amb l'expulsió dels 

moriscos per enmig des del 1265 fins al 1835. A més d'un 

fet urbà, aquest era també un fet administratiu, social, 

econòmic i, com hem vist, per damunt de tot, racial. La 

convivència entre els pobladors àrabs i cristians no fou 

pacífica. Al llarg del final de l'edat mitjana i l'inici de l'edat 

moderna hi hagué conflictes entre la vila i el raval per la 

possessió de l'aigua de la sèquia Major del pantà, per la 

contribució a les obres de reparació d'aquesta sèquia i per la 

distribució de l'aigua conforme a la llei i els costums. (18) 

Segons Ibarra, 

"una desavenencia cualquiera entre unos y otros, daba ocasión a 

que corriera la sangre. Por una cabeza de cristiano, pagaba la 

aljama del arrabal tres sueldos." (19) 

 Però també el Consell d'Elx pagava els caps dels 

moros rebels. Així, el 20-07-1400 pagà cinc florins d'or a 

uns lorquins que portaren cinc caps de moro. I el 

15-08-1400 pagà dos florins d'or per dos caps més. (20) 

També el 1423 el clavari del Consell d'Elx anotà el 

pagament de 44 sous "an andreu tamarit e an Johan 

Ferrandes moreno per Rahó de tres caps d'moros que aquells 

portaren a la dita vila." (21) En aquestes circumstàncies, 

durant tota l'edat mitjana i bona part de l'edat moderna, vila i 

raval actuaven com dues poblacions diferents i enfrontades i 

els moros no podien entrar a la vila des de l'hora en què 

tocava la queda fins a l'alba. (22) Com assenyala Serrano, en 

aquesta societat les distintes àrees tenien una funció social i 

econòmica diferenciada i eren un resultat directe dels 

condicionants històrics i del domini sociopolític establert en 

el moment de la conquesta: la vila murada, al nord, era el 

nucli urbà més antic, es trobava ocupada pels cristians 

conquistadors i s'hi concentraven els poders reals: cases 

pairals i convents, escuts, torres i campanars. Mentrestant, al 

sud, la moreria era l'àmbit dels sotmesos per la conquesta, 

dedicats a treballar la terra. (23) 

 El 1526, però, els musulmans van ser batejats, de 

grat o per força, i la mesquita fou convertida en temple 

catòlic sota l'advocació de Sant Joan Baptista; posteriorment 

aquesta antiga mesquita convertida en esglèsia fou 

derrocada per construir un nou temple que esdevingué un 

important símbol del poder del duc, el qual va pagar les 

obres com a senyor d'Elx i propietari del raval, posant les 

seues armes a la façana i al remat del retaule de l'altar major. 

Aquesta nova esglèsia fou beneïda el 24-06-1601 i 

convertida en rectoria per butlla papal el 28-05-1602; segons 

Ibarra, la planta era de creu llatina, amb quatre capelles a 

cada costat, tenia cúpula sobre un cimbori octogonal, amb 

finestres en cada cara i una torre campanar amb quatre 

campanes, com també peces artístiques molt notables. (24) 

 Pel que fa als habitants, el 1592, segons Ruiz, el 

raval de Sant Joan tenia prop de 300 cases i fins i tot 
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amenaçava amb superar la vila d'Elx. Per a enveja i temor 

dels cristians vells, els veïns del raval posseïen les millors 

propietats, oliverars i hortes. L'expansió de l'antiga població 

musulmana, més experimentada que la cristiana en les 

tècniques agrícoles, era tal que els moriscos tenien terres en 

la zona reservada als cristians després de la conquesta i cases 

en la mateixa vila d'Elx. (25) Però amb l'expulsió dels 

moriscos dels regnes d'Espanya el 1609, Elx va perdre un 

terç dels seus habitants, el raval de Sant Joan quedà 

deshabitat i va haver de ser repoblat per habitants de la vila. 

(26) A canvi de la seua participació en l'expulsió, el senyor 

d'Elx, Jorge de Cárdenas, va rebre del rei en donació totes 

les terres, cases i aigua que eren propietat dels moriscos, tant 

al raval com a la vila i el franc dels cristians vells. Segons 

Ruiz el senyor passà de tenir un limitat i devaluat dret de 

renda a ser propietari de gairebé la meitat de cases, terres 

conreades i aigua del terme d'Elx. Fer-se amb aquestes 

propietats suposà, a més, poder establir noves condicions als 

cultivadors. (27) En començar la repoblació després de 

l'expulsió, els ravalencs, amb el suport del duc, intentaren 

nomenar justícia propi, tres jurats i almustassaf, amb 

insígnies i vara, com també publicar bans, ordenances, 

capítols i nous establiments. Tanmateix, hagueren de 

continuar amb l'administració anterior per ordre de 

l'Audiència de València. (28) Els jurats del raval utilitzaven 

per a celebrar Capítol el mateix lloc que havia tingut abans 

el Tribunal de l'Aljama, a la plaça Major. Quan al sis-cents, 

el marquès d'Elx començà la construcció d'una llotgeta en 

aquesta plaça, els ravalencs li demanaren autorització per a 

vendre l'antiga casa Tribunal i edificar una sala sobre 

aquesta llotja, on s'havien de celebrar les reunions del 

Consell, petició a la qual accedí el duc el 24-12-1655. (29) 

 Pel tipus de repoblació que es va dur a terme, 

aquest barri esdevingué durant l'edat moderna un 

enclavament de poder del senyor feudal d'Elx, la qual cosa 

tingué conseqüències econòmiques i socials. (30) Ruiz fa 

una valoració d'aquest procés, segons el qual l'Ajuntament 

del raval esdevingué la punta de llança de la penetració 

senyorial a Elx. Es tractava d'un Ajuntament creat de nou, 

totalment depenent i dominat pel senyor des del 

començament, submís i obedient davant el seu poder 

jurisdiccional. S'hi creà, així, una divisió entre els cristians 

vells: al raval l'explotació del senyor era directa i evident, 

mentre que a la vila, la jurisdicció del senyor era limitada, en 

tant que les autoritats municipals gaudien d'una certa 

autonomia i no s'havien resignat mai a ser vassalls del duc. 

S'establí també una divisió social entre els habitants 

d'ambdós llocs. A Elx hi havia rics cavallers i ciutadans 

disposats a mantenir la resistència enfront del règim 

senyorial, mentre que al raval havien anat camperols 

empobrits entre els quals era fàcil trobar justícies dòcils i 

agraïts al senyor per haver-los donat terres. Segons Ruiz, 

durant el set-cents s'accentuà la diferenciació social entre la 

vila i el raval i aquest últim esdevingué un lloc on vivien 

petits camperols empobrits, jornalers i pobres de solemnitat 

en un percentatge molt superior al de la vila. (31) També 

Gozálvez dedueix de l'estudi d'un Vecindario del 1761 que a 

meitat del set-cents el raval de Sant Joan tenia una estructura 

profesional composada gairebé exclusivament per llauradors 

i obrers agrícoles. (32) A fi de comptes, la bicefàlia urbana 

d'Elx, vila / raval, mantinguda durant sis segles, féu que el 

poble vell adquirís una peculiar configuració urbana 

caracteritzada per la dispersió territorial durant l'edat 

moderna i la disponibilitat fins al començament del segle XX 

del terreny situat entre les diverses poblacions per eixamplar 

la ciutat. 
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03. PARRÒQUIA DEL SALVADOR 

 

Entre el llenç sud de la muralla de la vila i la porta del raval, 

al nord de la moreria, hi ha una distància d'uns 400 m. 

L'existència d'aquest extens territori agrícola, sense 

construir, que separava ambdues poblacions, va permetre un 
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creixement de la ciutat que tendia a ocupar el buit entre els 

dos nuclis que la formaven, i unir-los amb el creixement de 

la pobla de Sant Jordi i amb la formació d'un nou barri, el 

del Salvador, centrat per l'esglèsia homònima, d'una gran 

antiguitat i importància històrica. Tota aquesta zona 

intermèdia, d'una extensió superficial tan gran com la de la 

vila o la de la moreria, tingué un lent però continuat 

desenvolupament urbà entre el tres-cents i el vuit-cents. 

Gozálvez observa, però, que aquí ja no és el parcel·lari 

romà, ortogonal, allò que es troba en la base del traçat urbà, 

sinó la funció de camí, de trànsit, que tenien els nous carrers. 

Així, en el barri del Salvador les illes no són quadrades, sinó 

rectangulars, allargades, com si la finalitat fonamental dels 

carrers fos unir els dos nuclis extrems, la vila i el raval. (01) 

L'esglèsia parroquial del Salvador va ser fundada el 1276 

pels cristians de l'infant don Manuel, segons contà Sanz i 

replegà Ibarra, el qual hi afegia que el motiu per a fer aquest 

nou establiment fou que 

"al no cojer dentro de la villa, se les destinó la parte de terrenos 

comprendida entre la villa y la morería del Arrabal para que 

fabricasen una barriada." (02) 

 Pot ser que, com ha suggerit Calduch, aquest barri 

del Salvador s'originà com una "vilanova", un dels nous 

assentaments típics de la conquesta catalanoaragonesa. 

Semblen confirmar-ho la construcció de l'hospital de la 

Corredora i del convent de l'Encarnació, com també la plaça 

de Baix, justament al límit entre la vila murada i el barri del 

Salvador (recordem que l'hospital d'Alacant es va situar 

entre la Vilavella i la Vilanova, al carrer de Montagnon). 

Tanmateix, no hi ha cap investigació al respecte i ens 

manquen dades per a poder avançar en l'estudi d'aquesta 

hipòtesi. El cas és que, constituïda en segona parròquia 

d'Elx, els eclesiàstics residents del Salvador formaren un 

mateix cos amb els de Santa Maria, sota el nom de clerecia 

de la vila d'Elx, fins al 1573, que es van dividir les rendes 

d'ambdues esglèsies. (03) A ponent del barri del Salvador, 

des d'abans de la conquesta, com hem vist, es trobava la 

pobla de Sant Jordi, que tenia ermita i cementeri propis. A 

llevant del barri es trobava també la jueria d'Elx, 

documentada entre el 1281, quan en parlà l'infant Don 

Manuel, i el 1400, quan el Consell ja n'havia confiscat els 

béns. El call dels jueus formava un barri separat i 

independent, si més no pel que fa a la tributació, ja que es 

parlava de "la sinoga o vila juega." Gozálvez, però, 

considera que només devia constar d'un carrer i es devia 

emplaçar al voltant del carrer de l'Almòrida, sobre un 

fragment del cardo maximus de la centuriació romana. (04) 

El 1926 Ibarra descrivia de forma literària aquest conjunt de 

barris medievals on els habitants d'Elx s'agrupaven per 

races: 

"habitaban los moros el Arrabal de San Juan, que edificaron a raíz 

de su expulsión de la villa murada; los mudéjares, el terreno que 

hoy ocupan las calles del Comisario, Desamparados y Carmen, con 

la bajada a la Rambla por la plaza de las Barcas. Los judíos, la 

Almórida y buena parte del Barrio de San Jerónimo. Los cristianos 

conquistadores ocuparon la villa murada o sea la Parroquia de 

Santa María, donde permanecieron, y más adelante, cierta barriada 

junto a la iglesia del Salvador que fundaron, poblando aquella con 

los llamados por el Infante Don Manuel y la puebla de San Jorge 

que hubieron de edificar los nuevos conversos. Éste abigarrado 

conjunto tan heterogéneo formaba, como es consiguiente, barrios 

separados por pequeñas huertas, donde el algodonero (que ya 

perdimos), con la palmera, el granado y otras plantas que aún 

permanecen y llenaban los huecos resultantes, debía formar un 

bellísimo cuadro de salpicado color." (05) 

 Però fou la burgesia urbana la classe que 

modernament, entre el set-cents i el nou-cents, ocupà i 

conformà aquest espai situat entre la vila i el raval, com 

també el territori situat a llevant i migdia de la vila. La nova 

classe dominant hi edificà les seues residències, en un procés 

que fou decisiu per al tipus d'ocupació dels nous fragments 

de ciutat construïts a partir del vuit-cents. Així, com que la 

burgesia il·licitana havia establert ja el seu territori en 

aquests ravals, quan es plantejà a Elx la qüestió de 

l'eixample, els nous carrers que es traçaren i les noves 

edificacions que es bastiren al gran eixample de ponent no 

anaven destinades a la classe alta de la població, sinó a la 

classe baixa, llauradors, obrers, i una part dels petits 

burgesos. D'altra banda, la tendència i la possibilitat de 

transformar la ciutat mitjançant l'ocupació dels espais situats 

al sud i a l'est de la vila i al nord del raval arribà fins al segle 

XX, quan, com veurem, es van ocupar amb edificis burgesos 

els espais lliures o els horts de palmeres que restaven a 

l'interior de les illes d'edificació. Així, doncs, durant les 

edats mitjana i moderna, mercaders i artesans es 

concentraren als carrers principals del barri del Salvador per 

aprofitar la situació d'aquest terreny entre les dues antigues 

poblacions, la vila i el raval de Sant Joan, com també les 

consegüents bones comunicacions d'aquella àrea, i crear, 

amb diverses zones, un teixit urbà que es compactava a poc 

a poc, ja que l'ocupació dels carrers de la parròquia del 

Salvador va ser una labor lenta. El fet de disposar d'un espai 

tan extens per a construir cases féu que hi hagués arreu 

terreny buit, edificis derrocats i solars sense edificar que el 

Consell intentava que fossen ocupats, ja que aquest territori 

pertanyia a la seua jurisdicció, administració i sobirania. El 

resultat, però, no fou gaire satisfactori, ja que arribà a haver-

hi en el mateix centre del barri un carrer anomenat "dels 

Solars." Certament, també hi havia problemes funcionals, 

com ara el 1430, quan el raval cristià situat al sud de la vila, 

com també la moreria, van haver de ser abandonats i els seus 

habitants s'hagueren de refugiar dins la muralla perquè hi 

havia guerra amb Castella. També poc després, el 1435, es 

construïren "barreres" en el barri del Salvador per a separar 

la vila del raval de Sant Joan. Restes fòssils d'aquestes 

barreres, segons Gozálvez, eren els atzucacs situats al sud 

dels carrers de la Troneta i de l'Hospital, l'extrem dels quals 

podria estar limitat per tals barreres o tanques. Encara el 

1448, l'obrer de murs revisà els desperfectes d'aquestes 

tanques, en previsió d'un nou atac dels castellans. (06) 

 Al quatre-cents el Consell promocionà l'ocupació 

del barri del Salvador i, així, el 1439 i el 1450 oferí solars 

vora l'ermita de Sant Jordi i vora la plaça del Bany i el 1465 

arribà a fer una crida perquè els propietaris construïssen les 

cases derrocades i els solars de la parròquia del Salvador, 

sota l'amenaça d'apropiar-se'n. (07) La mateixa idea 

d'urbanització dispersa la dóna el fet que el 1452 la població 

no volgués que es construís un forn de vidre a les eres del 

"senyor sent Jordi" ja que es considerava que el lloc es 

trobava massa apartat i preferien tenir l'esmentat forn dins de 
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la vila. (08) Al cinc-cents s'hi continuà amb l'activitat 

constructiva: el 1522, el Consell comprà unes cases "que 

estan abaix del carrer de Sent Salvador per hon ha de anar lo 

carrer del raval, que's fa nou"; aquest nou carrer que portava 

al raval i es trobava situat al sud de l'esglèsia del Salvador 

era el carrer dels Solars, continuació del carrer del Salvador; 

tots dos, juntament amb el carrer de Sant Jordi, 

esdevingueren els eixos principal del barri. (09) El 1538 

s'obrí un altre carrer, el dels Sants Metges, amb el nom de 

carrer Nou. Gozálvez suposa que aquest topònim, conservat 

fins al set-cents, era absolutament literal; amb aquest carrer 

s'inicià l'ocupació dels terrenys situats entre la jueria i el 

carrer del Salvador, però, tanmateix, durant tot el vuit-cents 

restà encara un hort de palmeres situat entre els carrers dels 

Sants Metges i de l'Olivereta, on es féu el teatre Kursaal. 

(10) I malgrat l’esforç del Consell per ocupar el barri del 

Salvador, al sis-cents encara hi havia molt espai sense 

construir, especialment al sud de l'esglèsia, i Cristòfol Sanz, 

el 1621, descrigue la parròquia tot dient que tenia "500 casas 

de gente principal y bien puesta", com també que 

"su fundación no se sabe, empero a lo que colijo debieron de 

levantar esta Iglesia los que vinieron a la segunda población del 

infante don Manuel, y persuadidos de que había de venir mucha 

más gente, tomaron aquel puesto y sitio, y así se quedó sin tener a 

la parte de mediodía casas apegadas y arrimadas, por cesar dicha 

población, porque es cierto y no fuera así, que si hoy se hubiera de 

levantar este templo, se edificara enmedio de sus parroquianos y 

feligreses, y no tan fuera mano como hoy día está." (11) 
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04. RAVALS A MIGDIA I LLEVANT DE LA VILA 

 

Paral·lelament a l'evolució del raval de Sant Joan com a 

nucli independent i a l'ocupació de la parròquia del 

Salvador, hi hagué un important creixement de la ciutat al 

terreny immediat a les muralles del sud i de llevant de la 

vila, on es trobaven les dues portes principals i des d'on es 

podia trobar prestament refugi a l'interior emmurallat en cas 

d'un atac. Tot aquest espai que encerclava la muralla per 

llevant i per migdia tenia una gran importancia per ser lloc 

de trànsit i d'accés a la vila, com també perquè s'hi trobaven 

emplaçats els grans edificis i els espais urbans oberts més 

importants d'Elx. A llevant hi havia la torre de la Calaforra, 

l'almodí, les eres de batre el gra i el convent de frares 

mercedaris. A migdia hi havia el convent de monges 

clarisses, l'hospital, el rellotge de Calendura i la casa 

consistorial. Amb l'ocupació d'aquests ravals es formà, al 

sud de la vila, l'eix de la plaça de Baix i de la Corredora i, a 

l'est, l'eix de la plaça de les Eres i el carrer del Parador de 

Tadea. Tots dos eixos esdevingueren els principals espais 

públics urbans d'Elx entre el quatre-cents i el nou-cents i 

foren els llocs on se celebraven els grans esdeveniments 

públics, tant festes com càstigs. Així, les forques es trobaven 

al segle XV vora les portes d'eixida cap a Oriola i Alacant i a 

la paret de la Calaforra hi havia dues argolles per a exposar-

hi al públic els delinqüents. D'altra banda, se solien fer 

corregudes de bous a la plaça de Baix i, als segles XV i XVI, 

els consellers de la vila corrien els seus cavalls de guerra a la 

Corredora, una 

"llanura que había paralela a la muralla y foso, desde la puerta de la 

Lonja, en dirección a las barreras." (01) 

 Per aquestes esplanades que no formaven encara 

ciutat feien també el tomb les processons medievals que 

eixien de Santa Maria, com ara la del Corpus, que era la 

festa principal de la vila a l'edat mitjana. Aquesta processó 

eixia de Santa Maria, anava pel carrer Major, per les places 

de la Fruita i de Baix, per la Corredora, pel vall i per la plaça 

de la Mercè i entrava per la porta de la Vila, vora la 

Calaforra. (02) 

 El vall vorejava aquests ravals, i els camins reials 

d'Oriola i d'Alacant els travessaven. Mentre que al voltant 

del camí d'Oriola, com hem dit, es va fer la parròquia del 

Salvador, al voltant del camí d'Alacant es formà el petit barri 

de Santa Llúcia, el qual es trobava ja construït a principi del 

sis-cents, i conformava una unitat amb entitat pròpia. En 

efecte, segons Serrano, els anys 1600-1625 ja apareixia amb 

tal nom en documents relatius a diversos processos incoats 

per la vila, pel marquès i per la Universitat sobre guàrdies de 

la costa. (03) Aquesta expansió cap a llevant es féu al voltant 

de la porta de la vila i del camí d'Alacant, on eren la 

Calaforra i la plaça de les Eres de Santa Llúcia, lloc de batre 

el gra situat extramurs que s'anà configurant com a plaça 

després del 1431. (04) Vora la Calaforra, amb el vall 

entremig, segons Ibarra, i "en la 'raconada' que hay en la 

parte de fuera del portal de la villa", segons Ramos, la vila 

construí el 1442 l'alfòndic o almodí per a guardar el gra. I 

més al nord, també extramurs, el 1447 va bastir la ferreria. 

(05) Per a la construcció de l'almodí nou, un edifici 

sis-centista, es va dibuixar un interessant plànol que conté 

tres dibuixos diferents en un mateix paper: una planta per 

l'anvers i una planta i un alçat pel revers. Duu per títol Trasa 

per a lo Almodí Nou i la tècnica és summament primitiva. Hi 

ha prou dades per a identificar-ne tant l'orientació (mercè als 

punts cardinals) com allò que són finestres, portes, escales, 

parets de pedra, etc. Tot plegat és una mostra primerenca de 

la utilització a Elx de l'expressió gràfica en l'arquitectura 

pública. (06) 

 Tot fent cantó a la plaça de les Eres i al camí 

d'Alacant es trobaven el convent de Santa Llúcia i el 

cementeri dels cristians, construïts tots dos sobre els banys i 

el fossar àrabs que el 27-06-1270 l'infant don Manuel donà 

als frares de Santa Olalla de Barcelona perquè s'hi 

establissen. Aquest document de cessió deia: 

"Sepan quantos esta carta vieren como Yo Infante Don Manuel, fijo 

del Rey Don Fernando = Por facer bien e merced a los frayles de 
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Santa Ollalla de Barchinona en remisión de mis pecados e por el 

alma de la Infanta Doña Gostanza, mi muger, doles e otorgoles los 

banyos viejos que son a la puerta de la Qualaorla con el fossario de 

los moros que es desuso dichos Banyos en el camino daliquante en 

tal manera que fagan en los Banyos una Capilla en que digan Missa 

cada día e que la sirvan ellos e que fagan su officio. Y quiero quel 

fosario de los Christianos que sea en aquell logar." (07) 

 En aquest convent els frares construïren el segle 

XVI una esglèsia, sense creuer ni cúpula, de la qual han 

perdurat una volta tardogòtica datada el 1567 (1564, diu 

Ibarra) i una bella portada renaixentista dedicada a Santa 

Llúcia. (08) També durant el cinc-cents, el 1561, els frares 

demanaren autorització al bisbe per a fer un parador de 

carros en terreny propietat del convent, al solar del 

cementeri o fossar musulmà. Una vegada obtinguda 

l'autorització, s'hi establí el parador, el qual, més tard, va ser 

també fonda, anomenada de Tadea, i donà nom al carrer. 

(09) 

Pel que fa a la configuració de la plaça de les Eres de Santa 

Llúcia o de la Mercè, la qual enfrontava a aquest convent i al 

portal de la Vila, ben aviat se’n va iniciar la transformació. 

Així, ja el 1450 es van derrocar diverses cases per a 

millorar-hi l'alineació, el 1677 hi hagué unes quantes 

sol·licituds per a edificar-hi i el 1683 el Consell atorgà 

diversos llocs per a construir cases vora la muralla, tot 

mirant a la plaça, a raó de seixanta pams cada solar, a canvi 

que donassen deu sous anuals a l'Hospital. (10) Però van ser 

els frares mercedaris els qui, a més d'esdevenir els principals 

protagonistes de l'extensió de la ciutat cap a llevant, se 

n'ocuparen també de la defensa i configuració d'un gran 

espai públic en aquest lloc durant el sis-cents. A més de la 

construcció de l'esglèsia i el parador, el 1665 el Consell donà 

permís al comanador del convent per a urbanitzar la plaça de 

la Mercè i el 1667, amb les runes de l'almodí vell, tot just 

derrocat aleshores, es volia terraplenar fins i tot el vall 

perquè la plaça arribàs a la muralla, cosa que no autoritzà el 

Consell pels perjudicis que es podia causar al sistema de 

defensa de la vila: 

"havent trobat que de horde del comanador y Convent de Santa 

Llúçia de Ntra. Sra. de la Mercè de dita vila estaven atrellijant la 

terra que ha restat dels almodins vells que se han derrocat y posat 

aquella en lo foso questà en lo llens de la muralla de la porta de la 

vila per higualar y fero Plaça contigua a les dites muralles li sea dit 

p.e Comanador que fera abstenir als que treballaven en dita terra 

perçò que reblint los dits fosos causava perjuhí a les dites muralles 

y el dit comanador li a respost que no entenia que causava perjuhí a 

les dites muralles en posar la dita terra en lo dit foso [...] es 

determinà que no reblís lo dit vall si que es posàs la terra a la vora." 

(11) 

 També el 1688, els mercedaris volien derrocar una 

part de l'hort del convent, com també "el bañador", potser 

una construcció o espai vinculat a la sèquia Major i destinat 

a banyar les cavallerisses, situat en l'angle nord-est de la 

plaça, i urbanitzar el solar resultant. (12) Aquestes 

intervencions dels mercedaris a la plaça de les Eres de Santa 

Llúcia foren l'antecedent de les importants intervencions 

dels segles següents, les quals, com veurem, foren 

protagonitzades pels mateixos mercedaris durant el set-cents 

i per l'Ajuntament burgès durant el vuit-cents i el nou-cents. 

 A la part de migdia la ciutat va créixer al voltant de 

la porta de Guardamar, on s'establí al quatre-cents la casa 

consistorial. Segons Ibarra, durant l'edat mitjana els 

consellers d'Elx tenien diversos llocs de reunió, però cap 

d'aquests era fet a propòsit per al govern de la vila. Així, es 

reunien a la mesquita convertida en esglèsia, a la Calaforra, 

en un lloc anomenat la Duaneta, a l'Eclésia de Sent Jacme, a 

lo Archiu, a lo Alcàçer o a la barbacana; però, seguia Ibarra, 

"más comunmente, en la plaza pública, bajo cierta olma, donde 

tomaban asiento los consejeros, sentados en un banco circular y 

rodeados por el pueblo. Allí, el matutino reparto por tanda del agua 

caída en el día, para su riego en el siguiente; allí, examen para crear 

notario; allí, las públicas controversias sobre religión entre 

cristianos y judíos; allí, la dación de cuentas por el maestro de Murs 

y Valls; allí el nombramiento de comisionados para pactar 

transitorias concordias con los pueblos limítrofes y para tratar con 

el lugarteniente general del Reino, de Xexona en sà y hasta para 

acudir al rey, averiguado que era su paradero, si posible era. De allí 

salían los programas, como hoy diríamos, para celebrar festejos, de 

públicas alegrías por el triunfo de las armas cristianas, de rogativas 

implorando lluvias, salud, bendición, etc. Allí se dictaron hasta 

sentencias de horca por aquel Justicia de ilimitadísimo poder que en 

las guerras enarbolaba el estandarte real." (13) 

 El 1370 ja hi ha documentada l'existència d'una 

torre del Consell, reparada el 1400, però segons Navarro, 

aquesta torre medieval no devia trobar-se situada al mateix 

lloc on es troba l'actual torre del Consell, la qual fou 

construïda el 1441 ja destinada a Ajuntament, funció que ha 

acomplit des d'aleshores fins a l'actualitat. (14) La porta 

d'accés a la ciutat per aquest punt era una bella llotja gòtica 

que encara es conserva, espai públic al voltant del qual ha 

girat la vida pública d'Elx durant els últims cinc segles. El 

1493 el comanador de Barcelona donà permís per a 

construir sobre aquesta llotja el saló on s'havien de celebrar 

els consells, al qual es pujava per una escala exterior. (15) I 

a poc a poc s'anà enriquint l'edifici de l'Ajuntament i el seu 

alrededor. Així, el 1548 s'amplià la torre segons un projecte 

del mestre d'Alacant Sebastià Alcaràs. Navarro suposa que 

amb aquesta intervenció es pretenia convertir l'edifici en un 

palau renaixentista, tot ampliant la sala del Consell cap a 

ponent i alçant la torre i coronant-la amb una galeria oberta. 

Tot l'edifici es comunicava mitjançant una escala de caragol 

i s'hi disposà una ornamentació de guardapols, escuts i arcs 

d'ingrés. El 1645, es tornà a ampliar l'edifici i es construí 

l'ala de llevant sobre diverses cases de veïns adossades a la 

muralla, com també unes falses galeries a l'extrem de les 

dues ales de l'edifici. (16) A la llotja hi havia també una 

capella dedicada a Santa Maria Magdalena, ja que el 1586 el 

Consell l'atorgà als sastres i calceters constituïts en gremi, 

els quals havien triat aquesta santa com a advocada de la 

institució. (17) 

 Pel que fa a l'espai situat extramurs, el 25-07-1601 

el Consell prengué l'acord de fer una plaça d'armes davant la 

porta de Guardamar, derrocant les cases que hi havia. Ibarra 

interpreta que aquest fou l'origen de la formació de la plaça 

de Baix tal i com ha arribat a nosaltres. Segons Ibarra, en el 

mateix acord hi havia també la primera proposta de fer un 

pont que comunicàs la vila amb el pla i permetés el pas de 

les persones i de l'aigua viva, ço és, 

"fer en dita plaça, derrocant dites cases, una plaça de armes y 

formar un esquadró y pera altres coses utiloses a dita república 
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convé se derroquen aquelles y de on resultarà fer pont al Pla y pasar 

aygua viva pera regar moltes tafulles en dit pla y portar aygua dolça 

per dit pont a dita vila." (18) 

 Al mateix lloc, però, hi havia hagut una altra plaça 

documentada des del 1414, anomenada del Bany al segle XV 

i Nova al XVI. El 1450, el Consell donà permissos per a fer 

cases noves en aquesta plaça i també el 1529 en derrocà de 

velles per tal d'urbanitzar-la. Aquesta plaça de Baix fou 

ocupada ben aviat per la noblesa il·licitana i, així, el 1688 el 

marquès de Carrús demanà ampliar una casa seua situada a 

la plaça Major, buidant el terraplé de la torre de la Vetlla, 

immediata a sa casa. (19) La plaça de Baix o plaça Major 

d'Elx respon a les característiques que assenyala Bonet per a 

la plaça Major espanyola del cinc-cents ençà, la qual, pel seu 

origen medieval de mercat extramurs, era l'únic lloc de la 

ciutat on el poder de l'esglèsia no es feia visible i on no hi 

havia temple, imatge religiosa o signe extern que hi 

pertanyés. (20) Com assenyala Colquhoun, la unitat 

orgànica de la ciutat renaixentista cristal·litzà en el 

predomini geomètric del castell o de la plaça pública. La 

plaça del mercat medieval es convertí en el centre geomètric 

i topològic, el símbol del logos i, idealment, el centre del 

poder polític. (21) A Elx, ja el 1256 els jurats de la vila 

acordaren fer el mercat cada dimarts a la plaça de Baix. Els 

veïns i habitants d'Elx, com també els moros de la vall 

d'Elda, de Novelda i d'Asp, podrien exposar-hi els gèneres 

que volien vendre cada dimarts i no cap altre dia, sota la 

pena de cinc sous 

"e que'ls sien cremades les albardes. E açò perque el mercat sia 

honrat, lo qual se faça en la plaça de fora, davant la porta de la vila 

de la carneceria." (22) 

 El caràcter no religiós de la plaça Major a Elx es 

féu fortament civil mercè a la presència de la casa 

consistorial a partir de la meitat del quatre-cents, com també 

pel fet que en un angle d'aquesta plaça, sobre la torre de la 

Vetlla de la muralla, es construí el rellotge de Calendura, 

amb dos ninots articulats que colpejaven les campanes per a 

donar els quarts i les hores. Aquest rellotge de Calendura no 

sols ha estat una peça útil per a la vida pública d'Elx, sinó 

també una fita important per al tarannà de la població des 

del segle XVI fins avui mateix. Abans que la vila d'Elx 

tingués aquest rellotge, s'hi mesurava el pas del temps amb 

ampolles d'arena i es tocaven les hores amb la campana de 

l'ermita de Sant Jaume; així, el 1438 el Consell rematà la 

subhasta per a fer tal funció en favor de Salvador Castell. 

(23) L'esmentat rellotge de Calendura fou manat construir 

per la vila al manyà Alonso Gaytan segons un memorial del 

1571. Gaytan s'obligà també a construir un bulto amb figura 

d'home perquè fes sonar les hores i els quarts mentre que 

Xoxim Baile fou l'encarregat de fondre les campanes. El 

rellotge devia posar-se sobre una de les torres de la muralla, 

en un lloc on fos visible des de la plaça vella. Quedà acabat 

el 1572 i les campanes foren beneïdes el 15-01-1573 a 

l'ermita de Sant Jaume. Es va triar per a instal·lar-lo la torre 

de la Vetlla, que era un lloc estratègic i elevat on podia ser 

vist i oït tant des de la plaça de la Fruita com des de la plaça 

de Baix i des de diversos llocs de la població. (24) A la 

mateixa torre de la Vetlla es féu també el 1650 la presó de 

Calendura, tot habilitant una cambra de la torre, amb una 

porta i dues reixes a les finestres, per a tancar-hi "els 

llauradors i gent honrada." (25) A la plaça de Baix hi hagué 

instal·lat també, des del 1595 fins al 1889, un altre important 

estament civil de la vila, la Troneta de partir l'aigua, on es 

venia diàriament l'aigua de la sèquia Major. (26) 

 Abans de les modificacions noucentistes que 

l'obriren per ponent, la plaça de Baix era una veritable plaça 

tancada. Amb pocs carrers que hi arribassen i sense trobar-se 

enfrontats els que ho feien, i amb la qualitat de ser un gran 

espai regular, la plaça de Baix era el lloc més escaient per a 

posar la porta de la vila a l'edat mitjana i desenvolupar i 

consolidar durant l'edat moderna l'edifici consistorial i altres 

estaments civils d'Elx. Fet i fet, fins a la segona meitat del 

vuit-cents aquesta plaça responia perfectament al tipus 

d'espai amb arrels medievals, com ara el de les places de les 

ciutats d'Itàlia i d'Alemanya, tan valorades pels urbanistes 

clàssics del tomb de segle. Així, segons els Collins, per a 

Sitte, tant les places agrupades com aïllades devien 

proporcionar unitat espacial i intimitat, sense que hi hagués 

edificis desconnectats, com ara esglèsies exemptes o 

monuments aïllats. Per a tancar les places, s'havia de fer 

continu el seu perímetre, tot utilitzant arcs i columnates que 

havien de travessar les obertures majors, com aconsellaven 

Vitruvi i Alberti. (27) També Unwin definia les 

característiques d'aquests espais dient que 

"una plaza debe ser un espacio cerrado. La sensación de 

cerramiento es esencial para la idea; no el cerramiento completo de 

un anillo continuo de edificios, pero sí una sensación general de 

definición espacial resultante de un perfil bastante continuo de 

edificios, cuyas interrupciones son relativamente pequeñas y no 

muy obvias." 

 Segons Unwin, aquest tancament no sols era 

important 

"porque confiere una sensación de plenitud y reposo a la plaza 

misma, sino incluso por su significación al ofrecer una mejor 

estructura y un fondo más adecuado para los edificios públicos." 

(28) 

 A la plaça de Baix desembocava per llevant la 

Corredora, important via que s'edificà fora de les muralles, 

sobre el vall, utilitzant el traçat de la línia de defensa de 

migdia. Les primeres cases en la Corredora s'edificaren a 

partir del 1453, quan el Consell donà gratuïtament 

autoritzacions perquè els veïns fessen cases "al costat del 

vall." Les cases de la vorera nord d'aquest carrer, adossades 

al llenç de la muralla i situades damunt el vall, començaren a 

fer-se, segons Ibarra, el 1519, quan ja s'havia acabat la 

vorera del sud i als ravals extramurs hi havia tantes cases 

com dins de la vila. (29) El 1581 el Consell i els veïns d'Elx 

es repartiren les despeses fetes en aplanar i millorar aquesta 

via. L'extensió de la Corredora fins al Pont dels Ortissos era 

confirmada el 1593, en parlar de l'edificació al final del 

carrer, i el 1674 el Consell municipal n'establí l'ample en 

catorze pams. (30) A la Corredora s'hi van situar dos 

importants edificis d'Elx, el convent de l'Encarnació i 

l'hospital de Caritat. El primer era de religioses de l'orde de 

Santa Clara i fou fundat per un acord municipal de 

l'01-05-1516. En un principi s'havia de posar sota 

l'advocació de Sant Jordi, però, després, segons Ibarra, "con 

el objeto de que la Casa y antigua iglesia de dicho Santo que 

había en Elche, no viniese a menos", es canvià d'idea i posà 

l'establiment sota l'advocació de l'Encarnació de Nostre 
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Senyor Jesucrist. Per a establir el monestir, el Consell i el 

senyor d'Elx compraren a Bernat Perpinyà una casa amb 

saboneria, hort i dret d'aigua salada situada a la Corredora, 

extramurs, vora l'angle sud-est de la vila. L'escriptura de 

compravenda es féu davant el notari Alfons López de Varea 

el 27-05-1516 en un preciós pergamí que es conserva a 

l'Arxiu Històric Municipal. S'encarregaren les obres a l'obrer 

Joan de Alenda i l'01-01-1517 les primeres monges van 

prendre possessió de l'edifici. (31) Per a eixamplar aquest 

lloc, el Consell acordà el 05-04-1517 donar a les monges el 

carrer que hi havia vora l'hort de la casa del monestir per què 

l'incorporassen al terreny del convent. (32) Segons Ibarra, 

l'esglèsia del convent de l'Encarnació era "mediana y algo 

húmeda, sin crucero ni media naranja y con muy sencillos 

adornos." Tenia quatre capelles i cors alt i baix. Com a 

símbol del seu patronatge, el marquès manà que es posàs el 

seu escut d'armes en l'interior del claustre. (33) 

 Pel que fa a l'hospital de Caritat de la Corredora, 

tingué el seu origen en el testament de Pere Ferràndez, el 

qual el 1514 deixà 15.000 sous destinats a la construcció 

d'un hospital nou. Però segons Gozálvez, fins al 1564 

l'Ajuntament no acordà traslladar l'hospital de Caritat del 

carrer Major a un nou emplaçament fora de les muralles, a la 

vorera sud de la Corredora, separat del vall. Amb tot, 

l'edifici es trobava encara en construcció el 1572. Segons 

Ibarra, constava d'un gran pati central, amb portes als dos 

extrems: una, al nord, donava a la Corredora i l'altra, al sud, 

als horts de la part del Salvador, on un carrer, el de 

l'Hospital, ha mantingut el topònim. En la planta baixa hi 

havia una sala per a vint llits, una altra per als malalts 

agonitzants, una cuina, dues cambres per a passatgers pobres 

amb una altra cuina petita, una cambra per als ferits, pou i 

cavallerisses. En el pis principal hi havia dues sales per a 

dones, una amb deu llits i una altra per a les agonitzants, a 

més d'una cambra per al capellà i una altra per als criats. A 

les falses hi havia el magatzem i, encara en la planta baixa, 

hi havia una ermita, amb torreta i campana, on es venerava 

un Crist de la Salut. (34) 
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05. MURALLES 

 

L'ocupació de l'espai extramurs situat a migdia i llevant de la 

vila implicà uns prematurs trencament i ocupació de la 

muralla en aquests punts. En efecte, encara que tot al llarg 

dels segles XV i XVI les muralles d'Elx tingueren una funció 

de defensa en cas de guerra o d'epidèmia, això no obstà 

perquè el Consell autoritzàs que una bona part dels murs 

fossen utilitzats o ocupats, com també que s'hi construissen 

edificis adossats i s'utilitzàs aquests murs com a suport. Però 

també, entre els segles XIII i XVIII, a més dels acords per a 

permetre la seua ocupació, són abundants les notícies 

relatives a la funció de les muralles i als productes que eren 

destinats al manteniment d'aquestes. Segons un text d'Ibarra 

del 1926, 

"cuando amagaba peligro de acometida, ya fuera por parte de los 

moros rebeldes, de los turcos por mar o ya (y éstas eran más 

frecuentes y sangrientas) de los castellanos, se ponía la villa en 

estado de defensa. Sonaba el Avemaría con la campana de la queda, 
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se cerraba la puerta de la villa, que no volvía a abrirse hasta aprés el 

sol exit, prohibíase salir a regar i en lo alto de la torre de la 

Calahorra se situaba una bada (vigía) con una bandera para señalar, 

por medio de movimientos estudiados, la proximidad y venida de 

los enemigos. Se pasaba revista a los ballesteros y demás gente de 

armas, preparábanse las bombardas y repartíase pólvora a los 

encargados de arrojarlas sobre el enemigo, señalándoles los puntos 

donde debían situarse." 

 Ibarra cita una carta de la ciutat de Barcelona, 

aleshores senyora d'Elx, datada el 1451, on es descrivia 

l'organització de les milícies per a la defensa de la vila. Hi 

havia 17 quadrelles de 12 homes que defensaven el "mur 

davall" i 14 quadrelles, també de 12 homes, que defensaven 

el "mur damunt." A més, hi havia quatre quadrelles que 

operaven com a reserva per tal d'acudir als punts dèbils. Una 

era comanada pel procurador general, una altra pel justícia i 

una tercera pel batlle. En aquestes tres quadrelles s'allistaven 

nobles, facultatius i comerciants, mentre que la quarta era la 

dels rectors i els frares i estava comanada per mossén Ginés 

Bataller, "prevere cap." Hi havia, a més, les quadrelles dels 

moros de la moreria, la missió dels quals era només abastir 

de municions, "pedres e altres coses necessaries", les altres 

quadrelles. (01) 

 La notícia més antiga que tenim d'obres en la 

muralla la dóna Ramos i es remunta al 08-02-1284, quan la 

comtessa dona Beatriz, vídua de l'infant don Manuel, 

comunicà a la vila que el seu espós, per a demostrar l'afecte 

que li tenia, havia deixat al seu testament, entre altres coses, 

600 mar alfonsis [¿maravedís?] per a reparar les muralles 

d'Elx. A més, cada any s'havia d'entregar una quantitat igual 

per a la reparació dels murs. (02) També el 1307, un 

privilegi del rei Jaume II concedí a la vila una quantitat de 

2.000 sous anuals per a reparar les muralles. El 1314 la vila 

reclamà aquesta quantitat i el 1320 el rei renovà el privilegi. 

(03) També hi ha notícia de diverses mesures de policia 

urbana preses pel Consell en relació a les muralles. Així, el 

1370 ordenà que es netejàs una sèquia perquè hi havia 

caigut una torre al damunt, i el 1371 s'especificà l'obligació 

dels musulmans a contribuir a l'obra dels murs i els valls, a 

la reparació dels quals s'aplicava, entre altres coses, el 

producte de diversos impostos sobre el pa, el vi i altres 

articles, com també de les multes als ramats que entraven al 

bovalar d'Elx. (04) El 1379, així mateix, es parlava de la 

barbacana de la muralla i d'altres llocs ocults on estava 

prohibit el joc, el qual només es podia practicar a la 

"tafureria" oficial, establiment públic, segons Ibarra, que era 

arrendat pel Consell al "més donant" i les rendes del qual es 

destinaven a l'esposa de l'infant En Martí, aleshores senyor 

de la vila. (05) Les reparacions de les defenses d'Elx foren 

habituals al tres-cents i, segons Ramos, en aquests treballs 

era costum que intervinguessen cristians, moros i jueus. 

Així, el 1383 el Consell acordà reparar els murs de la vila 

per temor a un atac dels moros, votà 1.000 sous per a les 

obres i l'obrer de murs jurà el seu càrrec. (06) La 

importància de les muralles féu que el Consell establís 

aquest càrrec d'obrer de murs, el qual apereix citat moltes 

vegades durant el segle XV. El 1400 s'acordà que Francesc 

Català, albanyil, mestre d'obres de la vila, tingués al seu 

càrrec la reparació dels canals i albellons de la muralla i la 

barbacana, i composar-los i escurar-los quan calgués, havent 

de córrer la vila amb les despeses de peons i de materials. 

(07) Com al segle anterior, també al llarg del quatre-cents es 

gastaren importants quantitats de diversa procedència en el 

manteniment de les muralles de la vila. El 1402 la ciutat de 

Barcelona, senyora d'Elx, hi aplicà el producte de la venda 

en públic encant dels béns dels jueus, "ço és, la almòrida i 

part de l'aigua del reg." (08) I el 22-03-1409 la vila d'Asp es 

queixava perquè els obrers hi havien agafat algeps per a les 

obres de reparació de la muralla, i exigia que es demanàs en 

endavant el permís corresponent. (09) 

 Aquesta preocupació constant pel bon estat dels 

murs era conseqüència de l'important paper que durant el 

segle XV tingueren els sistemes de defensa de la vila. Així, el 

1420, pel perill de l'atac dels moros, el Consell ordenà que 

"les portes de la dita vila stiguen tota la nit tancades e que aquelles 

no s'obren, ço és, la porta de la calaforra tro al sol eixit e la porta de 

la vila approp la plaça tro al jorn clar e que les claus de la porta de 

la dita vila sien acomanades a un de les dites rondes e que la porta 

de la dita vila sia tancada ab lo pastell e ab la cadena." (10) 

 També el 1450, pel perill de guerra amb els moros, 

s'hagué de deixar el vall ple d'aigua per a poder fer-ne ús. 

(11) I quan la vila es negà a acceptar Càrdenas com a senyor 

d'Elx, el Consell acordà el 28-04-1481 que estigués tancat 

nit i dia el portal de la Vila fins a nova ordre i que el de la 

Llotja estigués obert només de dia, defensat per una guàrdia 

formada per tots els veïns útils, els quals farien torns i no 

deixarien passar cap persona que no fos coneguda. (12) Al 

llarg del cinc-cents continuà la reparació dels murs i els 

valls; així, el 1524 s'establí un impost d'un sou per casa, tant 

de cristians com de moros, per a reparació dels murs 

malmesos per la pluja. I aquell mateix any, amb motiu 

d'haver-hi pesta a Múrcia, se citaven les portes d'Alacant i de 

la Morera i es proposà "fer porta en lo carrer de la barrera." 

També el 1570, davant el perill de guerra per l'alçament dels 

moros de Granada, es repararen les muralles i el 1573 es 

denuncià uns que havien tirat terra dins el vall. (13) El 1579, 

també per por d'un atac dels moros de Granada, 

s'enumeraven els "portells e portes" que calia reparar o tapar. 

Com assenyala Gozálvez, aquestes portes i portells 

delimitaven el perímetre urbà a finals del cinc-cents i la seua 

funció aquests anys, com la de la mateixa muralla era, 

sobretot, sanitària o fiscal, ço és, aïllar la ciutat per tal de 

poder cobrar tributs a les mercaderies que hi venien i poder 

tancar-la en cas de pesta. Gozálvez ha observat que els 

portells eren més abundants en la part sud-oest de la 

població, entre el raval de Sant Joan i el barri del Salvador i 

la rambla, zones que devien ser les més desprotegides, 

mentre que els sistemes defensius més potents i eficaços i en 

millor estat de conservació es concentraven a la vila murada, 

a la part nord. (14) 

 Malgrat les funcions defensiva, fiscal i sanitària de 

les muralles, a partir del 1453, com hem dit, el Consell 

començà a donar autoritzacions en la Corredora perquè els 

veïns fessen cases "al costat del vall" i el 1519 començaren a 

fer-se cases adossades a la muralla, a la vorera nord del 

mateix carrer. (15) Així mateix, el 1613 fou venut l'espai 

lliure que hi havia entre la torre del Consell i la torre de la 

Vetlla, fins al cantó de la torre del Rellotge, amb la condició 

que no s'hi fessen edificis amb la coberta més alta que el pis 

de la sala del Consell. (16) El 1609 i els anys següents foren 
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els últims que es reparà la muralla de la vila i uns quants 

anys després desaparegué el càrrec d'obrer de murs. El 1674, 

per primera vegada, es concediren per a edificar un tros de 

muralla i un tros de vall, i el producte de la venda es destinà 

a l'hospital. Operacions d'aquest tipus foren habituals des 

d'aleshores i, com veurem, abundaren sobretot a meitat del 

set-cents. Generalment es tractava d'ocupar la muralla des de 

les cases adossades a aquesta per la part de dins o per la part 

de fora de la vila, com també de fer-hi porta, tot foradant el 

llenç. També era habitual en aquesta època que els filadors 

tinguessen la muralla com a pista per a menar, ja que el 

30-03-1685 tres veïns que havien fet cases vora la muralla a 

la plaça de la Mercè demanaren al Consell que prohibís que 

els filadors treballassen dalt, en la muralla, la qual servia 

d'escala per a les cases, i, a més, no era decent que els 

filadors veiessen les dones que habitaven en aquestes cases. 

El Consell deliberà que els obrers no filassen en la muralla i 

que es donàs llicència als que havien fet cases perquè 

cadascú prengués la seua frontera de muralla, tot pagant a 

l'hospital sis diners a l'any per pam de muralla, però sense 

que se la pogués "cavar." (17) 

 Gozálvez refereix que el 1686 ja es considerava 

que la muralla només causava despeses als veïns que tenien 

cases limítrofs i que s'havia de concedir poder agregar-la a 

aquestes cases per a poder utilitzar-la. Així, el Consell donà 

llicència aquest any a Melxor Antoni Perpinyà per a ocupar 

la part de la muralla que enfrontava a sa casa i saboneria. 

(18) I el 1699 s'arribaren a trencar les defenses de la vila per 

tal d'obrir un carrer de nova planta perpendicular a la 

muralla, la pujadeta de Sant Jeroni, amb el qual augmentava 

la unió de la vila i els ravals extramurs situats a migdia i, 

més concretament, de l'esglèsia de Santa Maria amb el 

convent de l'Encarnació. (19) Amb tot, aquestes ocupacions 

anteriors al set-cents deixaren encara prou intacta l'estructura 

de les muralles i els valls. Així, a començament del set-

cents, una part del vall del migdia de la vila encara es 

trobava sense terraplenar, com ho han demostrat les 

excavacions fetes per Ramos el 1989 en un solar de les 

Quatre Esquines després de derrocar l'edifci existent. 

Aquests treballs mostren que l'edifici vuitcentista derrocat 

tenia una part dins de la vila, una altra part sobre la muralla, 

i una tercera part sobre el vall, amb façana a la Corredora. 

Però s'hi ha trobat també un aqüeducte format amb arcs de 

pedra picada que permetia el pas de l'aigua des de la vila cap 

a l'exterior. Segons Ramos, calia fer aquesta obra per a 

salvar el vall perifèric que encara es conservava a principis 

del set-cents, com es dedueix de l'existència d'aquesta 

estructura. (20) 
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06. PLA DE SANT JOSEP 

 

L'origen de l'expansió d'Elx pel marge dret de la rambla cal 

cercar-lo en una antiga ermita dedicada a Sant Josep, sobre 

la qual el 1561 van fundar un convent de franciscans frares 

vinguts des del Pedroso per voluntat de la marquesa d'Elx la 

qual, segons Ibarra, "devota de los franciscanos, manifestó a 

los padres descalzos sus deseos de que se edificase un 

convento en sus dominios de Elche." El lloc on s'establiren 

els frares distava "como trescientos pasos de la población", 

separat "por una grande Rambla y en un puesto apacible y 

algo eminente." (01) Segons Ibarra, aquest convent, dedicat 

a Sant Josep, com l'antiga ermita, es trobava sota el 

patronatge del senyor d'Elx, tenia hort de palmeres i reg per 

la sèquia de Marxena i hi professaren el beat Andreu 

Hibernon el 1563 i sant Pasqual Baylon el 1564. En diverses 

ocasions, com ara la pesta dels anys 1647 i 1648, el convent 

de Sant Josep fou utilitzat com a llatzaret i hospital. (02) La 

situació del convent, sense que hi hagués cap pont que l'unís 

amb la vila i amb el raval de Sant Joan, motivà que en 

diverses ocasions els frares plantejaren traslladar-se més 

prop del poble. Així ho feia constar un manuscrit del 1795: 

"es de advertir que mucho tiempo antes había deseado la Villa que 

el Combento se trasladase más cerca del Pueblo, porque respecto de 

estar muy distante y de por medio una grande Rambla, con baxadas 

y subidas penosas, que en verano con los recios soles y en el 

invierno con los fríos y aires es trabajosísimo tránsito y muchas 

veces con las avenidas no es posible pasarle en algunos días, no 

podían aprovecharse de él para la frecuencia de los sacramentos, ni 

ir a llamar a los Relijiosos en sus necesidades." (03) 

 Tanmateix, encara que la vila oferí córrer amb 

totes les despeses del nou edifici, aquest trasllat no es produí 

mai, ja que el marquès s'oposà sistemàticament al fet que els 

frares se n'anassen dins de la població, com també s'oposà a 

deixar el seu patronat del convent a favor de la vila. El 1613 

s'arribà a conseguir autorització eclesiàstica per al trasllat i el 

1648, després que el convent s'utilitzàs com a llatzaret per 

mor de la pesta d'aquell any, la vila inicià les obres d'un nou 



 84 

convent de franciscans a l'Alpuixarra, a la casa dels Malla, i 

preveié que l'antic edifici quedàs com a hospital. Tanmateix, 

el marquès s'oposà terminantment a aquesta mudança, 

entaulà plet i la vila s'hagué de fer arrere a canvi que el 

senyor fes millores en l'edifici existent, al qual van haver de 

tornar els frares el mateix 1648. (04) Segons l'esmentat 

document del 1795, transcrit per Ibarra, tot el convent fou 

reedificat a finals del sis-cents a expenses del marquès. 

L'antic edifici fou derrocat el 1678 i se'n començà un altre de 

nou, el qual quedà acabat després de 25 anys. La 

importància, amenitat i fecunditat del convent a finals del 

sis-cents i durant el set-cents fou notòria, segons l'esmentada 

crònica del 1795: 

"Del primitivo Combento nada ha quedado sino el sitio, pues por 

los años de 1678 se deshizo todo y se obró después con el aseo, 

magestad, primor y grandeza que hoy se ve, pues es de los mejores 

y más hermosos que tiene la Provincia, para cuya obra asistieron 

los Excelentísimos Sres. Duques de Arcos y Marqueses de Elche, 

sus patronos, la ilustre villa y todos sus vecinos. Tiene grandes 

comodidades, buenas celdas, hermosas oficinas, jardines y Huertos 

amenísimos con agua manantial que cría muchas palmeras, 

naranjos, limoneros, frutales y toda especie de berza. Se lee en él 

Theología y regularmente Filosofía, tiene grandes entradas de 

limosnas, su comunidad asciende a 54 religiosos. Tiene buena 

Biblioteca y los claustros baxos, con su caudalosa cisterna de agua 

dulce, son cosa magnífica." (05) 

 De tot aquell convent, però, només ha arribat fins a 

nosaltres l'esglèsia, un edifici amb planta de creu llatina, 

amb creuer i sense cúpula, que conserva encara les sis 

capelles claustrals descrites per Ibarra el 1895, ricament 

ornamentades amb llenços, talles i pintures al fresc. Té el cor 

alt sobre la porta d'entrada, oberta enfront de l'altar major, el 

qual, com el de Sant Joan, també té les armes del duc en la 

part superior. (06) Aquesta formosa esglèsia del convent de 

Sant Josep es va beneir el 31-08-1698, i el 29-09-1698 es 

posà el Santíssim a l'altar. (07) 

 Pel que fa a la manera de travessar la rambla, en 

fundar-se el convent de Sant Josep, fou construït un pontó 

de fusta sobre el riu al final de la costa de Bonús, perquè els 

frares poguessen anar del poble a sa casa. (08) Tot basant-se 

en aquest camí, i amb l'atracció del convent de franciscans, 

segons Gozálvez, ja a finals del sis-cents es començà a 

formar un barri al voltant del camí d'Oriola, el qual anava 

vora la rambla i passava pel costat del convent. Així, ja el 

1689 es demanaren les primeres autoritzacions per a 

construir cases al Pla i, fet i fet, com hem vist, també el 

municipi havia anunciat el 1673 la seua intenció de construir 

un pont per facilitar la comunicació entre els veïns del poble 

i el convent de Sant Josep. (09) 

 

 NOTES 

(01) Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 62-64. Alejandro 

RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 490. 

(02) Pedro IBARRA, Tesorillo arqueológico ilicitano, Elx, 1951, p. 

43. 

(03) Transcrit en Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 65. 

(04) Ibídem, p. 65-66. Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, 

p. 491. 

(05) Transcrit en Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 

64-65. 

(06) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 150-151 i 197-201. 

(07) Papeles curiosos, vol. 1, doc. 54, p. 283, AHME. 

(08) Pedro IBARRA, Pro Palmeras, 1931, p. 70. 

(09) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976 p. 53, 63, 65. 

 

07. EL SET-CENTS: ESDEVENIMENTS 

 

Malgrat la guerra de Successió que va obrir el segle i que, 

per a Elx, com per a tot el País Valencià, fou, com és sabut, 

tan desastrosa, al llarg del set-cents, el desenvolupament 

econòmic i el creixement de la població foren importants, 

com també ho van ser les transformacions urbanes. Segons 

Gozálvez, el 1739 hi havia al municipi 13.050 habitants, 

mentre que el 1761, n'eren 16.776, el 1787, 17.403 i el 1802, 

20.354. Això vol dir que la població augmentà en un 55% 

en un període de tan sols 63 anys. Pel que fa a la població de 

la ciutat, Gozálvez ha calculat que el 1730 hi havia a Elx 

7.650 habitants, repartits com segueix: 1.869, a la parròquia 

de Santa Maria; 2.709, a la del Salvador; 2.803 al raval de 

Sant Joan i 270 al raval de Santa Teresa. El 1761, els 

habitants de la ciutat d'Elx havien augmentat a 14.787, 

gairebé el doble dels del 1730, els quals suposaven un 

increment del 93% en trenta anys. (01) Aquest fenomen fou 

semblant per a tot el País Valencià. Sanchis ha assenyalat 

que, durant el set-cents, aquí, com a la resta de l'Europa 

occidental, la quasi desaparició del flagell periòdic de la 

pesta contribuí a l'augment demogràfic i, així, la població 

valenciana, que era el 1718 de 255.000 habitants, passà a ser 

el 1787 de 783.000 habitants i el 1794, de 934.724 habitants. 

Aquest increment arribà a ser molt superior a la mitjana 

espanyola, fins al punt que en la segona meitat del set-cents, 

el regne de València era la regió més rica d'Espanya. (02) 

Segons Ruiz, la població d'Elx cresqué encara a un ritme 

més ràpid que el conjunt de la població valenciana, fins al 

punt que, de ser una zona prou despoblada, esdevingué a 

finals del set-cents la vila més populosa del regne, com 

l'anomenà el botànic Cavanilles. Ruiz conclou que en pocs 

llocs d'Espanya es donà un creixement tan intens i ràpid com 

el que tingué lloc a Elx durant el set-cents. Ja el 1737 les 

autoritats municipals hagueren de prohibir l'exportació de 

civada per a poder abastir una població en augment i fins al 

1765 estigué vigent aquesta prohibició, sense que hi haja 

notícies que la població passàs fam. L'augment de població 

—la qual, segons Ruiz, es va triplicar— provocà grans 

roturacions sense precedents que afectaren terres de 

pastures, erms, zones pantanoses, salobrars i fins i tot 

terrenys vora la costa. La superfície conreada gairebé es 

duplicà i s'hi introduïren conreus de regadiu, com ara cotó, 

arbres fruiters, verdures i llegums. (03) 

 Però, com és sabut, l'esdeveniment que marcà el 

començament del segle fou la guerra de Successió. Segons 

les actes municipals, el 1704 Elx hagué d'auxiliar diverses 

vegades la ciutat d'Alacant, perquè s'apropava l'armada 

enemiga, la qual es trobava "a la vista", o s'acostava per 

Màlaga; el 1705 es tornà a enviar socor a Alacant diverses 

vegades perquè s'havia descobert des del castell una 

esquadra de vaixells enfront del port. (04) Aquests ajuts són 

indicatius de la relació militar de defensa entre Elx i Alacant 

en època de guerra, malgrat la gran diferència que hi havia 

entre els importants bastions i muralles de la segona, 
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definitoris de la forma d'aquella ciutat, i la magra muralla i 

defensa d'Elx, la qual, com hem vist, havia perdut gairebé 

tota la seua importància militar a principi del set-cents. El 

19-07-1706 entrà a Elx l'arxiduc Carles d'Àustria, cap del 

ban popular en la guerra de Successió, pel qual havia pres 

partit la vila. Es va il·luminar el poble i s'hi van celebrar 

tedèums en acció de gràcies. Però uns quants mesos després 

van arribar a Elx les tropes de Felip V i van saquejar la 

població. En l'acta del 21-12-1706, el Consell donà compte 

de la destrossa que hi havien fet les tropes borbòniques: es 

van perdre diversos llibres del Mostassaf i de la sèquia 

Major i quedà arrasada la sala del Consell, fins al punt que 

no hi havia res d'allò necessari per a fer l'elecció del justícia, 

com s'acostumava fer el dia de sant Tomàs. Cert és que 

tampoc no hi havia prou consellers, ja que uns eren presos al 

castell d'Oriola i uns altres s'havien absentat. Segons els 

llibres d'actes, les tropes, comanades pel duc de Berwick, 

entraren pel raval de Sant Joan el 19-10-1706 i hi van 

romandre acampades a Elx durant 36 dies, tot saquejant la 

població i el camp, exigint l'entrega de 20.000 doblons (els 

quals van haver de recaptar els veïns), i furtant tot el sabó, 

l'oli, el vi, el forment i la civada que hi havia. (05) 

 Una de les conseqüències més paleses del triomf 

de Felip V fou que, a partir del 1707, a Elx, com arreu del 

País Valencià, els documents de govern municipal es van 

escriure en castellà. La primera sitiada escrita en l'idioma 

dels vencedors fou la del 14-10-1707 i, curiosament, 

tractava sobre un repartiment de contribució "para el 

servicio de Su Majestad." (06) El triomf dels borbons i dels 

seus partidaris, segons Ruiz, fou el del centralisme i 

l'absolutisme monàrquic com a reajustament polític a la crisi 

del feudalisme, la culminació d'un procés iniciat a finals del 

quatre-cents i el qual només a començament del set-cents 

s'estengué a la corona d'Aragó. Amb aquest canvi triomfà un 

nou tipus de propietari de terres que acaparava excedents 

agraris mitjançant relacions contractuals amb els 

treballadors. Com a conseqüència, a Elx desaparegué una 

economia urbana vinculada a la producció i comercialització 

del sabó i complementada amb la petita producció 

camperola, mantinguda gràcies a la pervivència de 

pràctiques comunals. A la vegada, aparegué una capa social 

de propietaris de terres interessats a comercialitzar fora d'Elx 

l’excedent d'oli, de barrella i de civada, productes la 

demanda exterior dels quals havia crescut amb el canvi de 

conjuntura. Una economia agrícola d'exportació féu que 

pujaren els preus de la matèria primera i els aliments de 

primera necessitat, cosa que perjudicà els fabricants de sabó 

i els jornalers que hi treballaven; atacà, amb les alienacions 

de terra, les formes d'aprofitament comunal de les no 

roturades i perjudicà les autoritats municipals, les quals 

controlaven la vella economia urbana i, de sobte, es veien 

amenaçades per la llibertat de comercialització dels 

productes agrícoles que pretenien propietaris i conreadors. 

(07) 

 Al llarg del segle continuà la desaparició del català 

com a idioma oficial del municipi, com també la 

transformació de les normes de govern. En capítol del 

08-04-1724, el Consell acordà que 

"los Estatutos de buen govierno que de tiempo inmemorial ha 

tenido esta Villa que están escritos en lengua Valenciana se 

tradugesen en la Castellana y se escriviesen en papel sellado 

añadiendo, y quitando, corrigiendo y enmendando lo que Dellos 

pareciere combeniente." 

 Aquests nous estatuts o ordenances de govern 

foren aprovats pel Consell de Castella el 21-06-1742. (08) 

Com és sabut, després de la guerra de Successió canviaren 

també els governs municipals i el règim dels municipis fou 

profundament revisat. Segons Pradells, van desaparèixer 

òrgans fonamentals, com ara el Consell, on tenien cabuda 

els representants de les societats gremials, i els consellers 

foren substituïts pels regidors, segons el model dels 

municipis castellans. Segons Sanchis, els ajuntaments foren 

organitzats a la castellana i, en comptes d'integrar-los 

magistrats elegits per insaculació, els componien regidors 

designats pel rei. Al llarg del segle s'incrementà la 

dependència dels ajuntaments de la corona mitjançant un 

control més directe de les seues activitats per part dels 

corregidors de faiçó castellana que els borbons posaren al 

cap de cadascuna de les ciutats valencianes importants, 

assistit per un alcalde major, assessor jurídic. Segons 

Pradells, també disminuí la relativa autonomia municipal per 

a utilitzar els recursos propis, a la vegada que moltes de les 

exaccions passaren a ser administrades per la corona o els 

foren requerides en part, ja que els ajuntaments foren peces 

clau en la reforma del fisc valencià, en esdevenir recaptadors 

efectius vigilats directament pels intendents. Segons 

Sanchis, el caramull del malestar públic dels valencians fou 

la introducció en la corona d'Aragó, el 1739, per ordre del 

rei, de la pràctica castellana de vendre les magistratures i 

càrrecs públics vitalíciament. (09) Ja ben avançat el segle, 

també segons Sanchis, els fisiòcrates de Carles III, per 

envigorir les corporacions locals, reforçaren l'autoritat dels 

corregidors i dels alcaldes majors i atorgaren al poble una 

participació més gran en el govern municipal, ja que els 

diputats del comú i el síndic personer passaren a ser 

designats per elecció popular indirecta. (10) A Elx, subjecte 

al domini senyorial, composaven l'ajuntament dos alcaldes 

ordinaris, quatre regidors, un síndic procurador general, un 

escrivà, un advocat i el jutge d'aigües o sobresequier. Segons 

Ibarra, aquests càrrecs foren nomenats pel duc fins al 1743, 

quan l'Audiència de València concedí facultat a la vila per a 

triar-los. (11) 
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08. EL SET-CENTS: TRANSFORMACIONS URBANES 

 

Pel que fa a les transformacions de la ciutat, les primeres 

dècades del set-cents es caracteritzaren a Elx per l'ocupació 

de les muralles de la vila i l'obertura d'alguns carrers nous 

amb la pretensió de millorar la població. A començament 

del segle, durant la guerra, la vila i els ravals de Sant Joan i 

del Salvador havien tingut encara necessitat de tancar-se per 

motius d'atac enemic o de pesta, però la vella muralla 

medieval a penes tenia ja importància i eren els portells i les 

barreres del final dels carrers o de les portes de les cases allò 

que s'havia de tancar. Habitualment, els portals que 

quedaven oberts corresponien als camins principals d'accés a 

la població: el d'Alacant, al nord-est, el de la Morera, a l'est, 

el de les Tafulles, al sud i el d'Oriola, a l'oest. Així, el 

18-12-1705 es féu una 

"sitiada per a tancar lo poble, per quant hi ha notícies que els 

sublevats de la ciutat de Dénia s'han apoderat de la de Gandia i de 

la vila d'Oliva y altres del present regne i es resela que vinguen 

també a la present vila. Per tant deliberen que per a la custòdia i 

guàrdia de dita Vila s'acabe de cercar tota la vila i raval de Sant 

Salvador, fent tapiar tots los postigos y portells que haja i que tan 

solament queden los tres portals de Oriola, Alacant i Morera." (01) 

 També el 1720 es tancà Elx en tenir notícia que hi 

havia pesta a Marsella i, a més, s'establí un estricte control 

per tal d'evitar el desembarcament de vaixells que poguessen 

estar contaminats, com també l'entrada de persones i 

mercaderies. El Consell manà, doncs, 

"que se tapien todas las entradas y salidas de esta villa y sus 

arravales, dexando solamente libres las puertas que llaman de 

Alicante, Morera, Taullas y Origuhela." (02) 

 Malgrat aquests esporàdics tancaments de la 

població, les muralles medievals d'Elx havien perdut 

definitivament la seua importància militar i havien estat 

substituïdes, com diem, per les tanques que englobaven la 

vila i els ravals, de manera que els voltants d'aquestes 

antigues muralles havien començat a ocupar-se d'una forma 

definitiva i irreversible. El vall i les rondes s'integraven en la 

població com a carrers i els murs medievals quedaven 

embeguts dins de les cases contigües. A començament del 

set-cents començà a ser habitual que el Consell donàs 

autoritzacions per a l'ús de trossos de la muralla o que fins i 

tot les arrendàs. Així, inclòs en els llibres d'actes, hi ha ja un 

expedient complet del 1719 de cessió de terreny de la 

muralla a uns particulars. Diversos veïns de la Corredora es 

dirigiren al Consell per demanar 

"lisensia para que puedan tomar del valle las fronteras de sus casas, 

por estar dicho valle sin correspondensia de paso desde que se abrió 

la calle nueva", 

ço és, la Corredora. Ja en aquesta ocasió els exponents 

oferiren pagar el terreny que havien d'ocupar, previ 

reconeixement dels experts, i donar 

"la limosna que les fuere tasada al hospital confor[me] se a 

practicado con los demás que se les consedió lisensia, que a más de 

ser del servicio de Dios lo resibirán los suplicantes con especial 

grasia y merced." 

 El Consell facultà un regidor i el procurador 

general perquè examinassen el lloc que pertocava a cadascú 

i, segons les dimensions, que pagassen allò que 

correspongués. (03) Unes quantes setmanes després, els 

capitulars havien reconegut "el valle que está a las espaldas 

de la Corredera", havien mesurat, amb l'assistència del 

mestre albanyil Matheo Asnar, "la frente que corresponde a 

las casas de dicha calle para darle a cada una la porción que 

le corresponde de valle" i havien presentat les mesures 

d'amplària i llargària, com també el preu donat a cada 

parcel·la de vall que s'adjudicava. (04) Per les descripcions 

que es fan en les actes, aquest permís per a ocupar terreny 

del vall, el primer ben documentat que coneixem al set-

cents, es devia referir encara a cases situades en la voravia 

del sud, construïdes separades de la muralla, amb el vall per 

enmig. Sobre aquest vall es construí la Corredora, 

anomenada aleshores carrer Nou, i es feren les cases 

d'ambdues voreres. 

 Durant els anys 1738 i 1740, molts veïns van 

demanar permís per a fer-hi obres i per a ocupar els trossos 

de la muralla que enfrontaven a ses cases. (05) Una 

d'aquestes ocupacions es va donar en el llenç de llevant de la 

muralla, entre la plaça de Santa Isabel i el carrer del 

Trinquet. L'ocupant del terreny fou Francesc Aznar el qual, 

el 1738, notificà al Consell que es trobava 

"prompto a la construcción de una casa en el sitio y solar que tiene 

en la Plasuela de Sta. Yzabel, pegado a las Murallas de esta villa." 

 Aznar demanava 

"el favor y permiso del ensanche de el pedaso de Muralla que 

confronta a dicho solar [para] poderle fabricar con la mayor 

capasidad y combeniencia." 

 El mestre de la vila, Mateu Aznar, examinà el tros 

de muralla en qüestió i informà que, amb l'ocupació, no es 

causava perjudici a cap altre veí, ja que 

"parte por medio día con cassa de Nra. Sra. de la Assumpción, de 

tremontana con cassa de Francisco Jaén de Tello, de Levante con el 

Valle, y de poniente con su mismo solar." 

 Segons la medició del mestre d'obres, l'ample de la 

muralla en aquest punt era de 34 pams (uns 7 m), i la 

llargària del solar que es demanava era de 62 pams. Així, 

doncs, la nova casa d'Aznar s'ampliava en uns 91 m2 de 

superfície, quantitat important per a unes cases de 

dimensions reduïdes com ho eren les de la vila, les quals, 

amb aquests afegits, podien ben bé duplicar o triplicar la 

superfície i el nombre d'habitatges. El Capítol accedí a 

l'ocupació mitjançant una almoina de sis lliures, tres per a 

l'hospital de la vila i tres per a un tal Francesc Sànchez, el 

qual havia de portar a Bocairent una filla seua que tenia 

malalta, i a qui en la mateixa sessió el Consell havia acordat 

donar un ajut. (06) 

 Els intents d'apropiació d'espais públics pels 

particulars s'estenia, a més de la muralla, als atzucacs, 

carrerons, racons i qualsevol terreny immediat al seu 

habitatge. De vegades, aquests espais urbans eren tancats 

amb portes per a impedir que hi poguessen accedir els 

malfactors i, en cas de tenir servituds de pas i neteja de 

sèquies, era habitual que s'hi edificàs al damunt. Així ho féu 

el 1739 mossèn Miquel Torregrosa, segons un interessant 

expedient, inclòs també en les actes municipals. Aquest 

rector havia comprat una casa en la Corredora, contigua 

"al callejón que entra a la palanca y, por no ser este y su vacío de 

servicio alguno, antes bien sirve de algunas maldades y riesgos que 

pueden ocasionar", 
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demanà 

"tapar dicho callejón, que para el servicio más seguro y acomodado 

dará el suplicante entrada a dicha palanca por su misma cassa, 

ofreciendo dar al Santo Hospital una limosna." 

 Tanmateix, el mestre Mateu Aznar va reconèixer 

l'atzucac i la seua opinió no fou del tot favorable al 

sol·licitant, ja que, segons exposà, no convenia 

"tapar dicho calliso por servir de tránsito a la Palanca y para poner 

la basura de la Assequia y desaguadero, pero sí se le podrá permitir 

fabricar sobre dicho callizo, dexándole a lo menos el vasío de 9 

palmos, y serrar la boca con su Puerta si paresiere a la Yltte. Villa." 

 El Capítol acordà que, 

"para evitar los perjuhicios que consigo trae el estar corriente dicho 

callizo en la forma que está oy, se permita tapar, baxo la 

circunstancia de quedar puerta con servicio por ella para quanto 

este Ayuntamiento sea servido mandar en todo tiempo." 

Torregrosa havia de contribuir "por vía de limosna al Santo 

Hospital de este común con la porción de quarenta reales" i, 

a canvi, podria 

"fabricar abitación sobre dicho callizo, dexada su misma anchura y 

empesando la fábrica a nueve palmos de elevación a lo menos y de 

ahí arriba como le convenga." (07) 

 Però també l'ocupació del terreny exterior a la 

muralla i la urbanització del vall originà problemes de neteja 

dels nous espais públics urbans, ja que l'aigua en quedava 

estancada, sense trobar eixida. Així, el 1722 el Capítol 

tingué notícia del perjuí 

"que se les puede seguir a los vecinos de la calle de la Corredera en 

tiempos de lluvias por no estar limpio el conducto del agua que de 

dicha Corredera pasa al valle, por no tener salida." 

 S’acordà, doncs, netejar el conducte i passar el 

càrrec als veïns, i repartir-lo entre aquells que els tocàs 

contribuir-hi. (08) El mateix 1722, els veïns del carrer 

Ample també es queixaren per la mancança de desaigüe del 

carrer, exposant que "sus casas de habitación están 

amenazando ruina, siendo la causa el no tener salida el agua 

pluvial que cae al Vall." Tanmateix, segons indicaven, "con 

facilidad caiera el agua a la Corredera" si no hi hagués un 

muntó de terra que ho impedia, situat enmig del vall. Per 

tant, demanaven que l'Ajuntament examinàs i tragués 

l'obstacle a expenses de qui l'hagués posat. El Capítol acordà 

que el mestre Mateu Aznar reconegués el vall i fes relació de 

la manera de desaiguar-lo perquè no es ressentissen les 

cases. (09) 

 També, quan es recuperà la població dels efectes 

de la guerra, cap als anys vint, el Consell començà a 

replantejar-se l'estructura de la ciutat i dugué endavant una 

tasca d'ampliació i obertura de carrers com no s'havia fet mai 

abans. Tanmateix, encara que hi va haver intervencions 

importants, la major part d'aquestes foren puntuals i, abans 

del 1740, no hem trobat consignada la construcció de cap 

barri ni de cap carrer complet, pensat de manera unitària, 

amb el qual puguem assenyalar un canvi significatiu en la 

fesomia general d'Elx i en el seu procés de transformació.  

 L'episodi urbanístic més important d'aquests anys 

fou la millora de l'entrada a la població desde ponent. Ja a 

finals del sis-cents, alguns veïns havien demanat l'obertura 

d'un carrer en aquest punt, la qual cosa implicava un cert 

intent d'eliminar la diferenciació entre l'interior i l'exterior de 

la població. Així, el 14-03-1695, els veïns d'un carrer que 

baixava des de la plaça de les Barques al camí d'Oriola, es 

queixaven perquè 

"por motivo del contagio que en años pasados hubo en algunos 

lugares circunvesinos, passó esta Illtre. Villa a tapiar una boca calle 

que tiene la salida de enmedio de la calle de las Barcas al camino 

nuevo de Origüela y como dicha salida de calle o callejón les servía 

a los suplicantes y vecinos de ella de grande conveniensia, assí para 

salir al campo a sus haciendas como para salir excusadamente 

algunas pobres viudas y otras vesinas a lavar la ropa y en días de 

fiesta hir a missa al convento de S. Joseph, lo que por no estar 

desentes muchas veses no lo hasen por la vergüensa de pasar al 

rodeo de calles más públicas y de más publicidad [...] suplican al 

Ilustre consejo sea servido mandar dar la orden se abra dicha boca 

calle sin permitir que ninguno se la apropie para sí para fabricar en 

calle corrales de ganado que tienen pretendido." (10) 

 La guerra de Successió, però, degué impedir 

l'obertura d'aquest carrer, ja que, com diem, ja avançat el set-

cents, augmentà la preocupació municipal pels accessos a la 

ciutat per aquest punt i es van obrir dos carrers, un d'aquests 

el referit adés, de manera que es referen a la vegada diverses 

alineacions vora la porta d'Oriola. 

 Aquestes reformes de l'entrada a Elx des de ponent 

s'originaren per influència del pont Vell o de Santa Teresa 

construït sobre el Vinalopó a partir del 1705, el qual 

constituí una important obra urbana que dinamitzà la 

urbanització d'ambdues vores de la rambla. Així, entre els 

anys 1723 i 1725, el Consell va projectar i refer l'entrada a la 

vila pel portal d'Oriola i el carrer del Carme. Fou aquest un 

cas interessant d'obertura de carrer, vinculat, com hem dit, a 

la construcció del pont, però també a l'intent de reforçar la 

significació de l'edifici de l'Ajuntament, situat dins de la 

població, però en un extrem de la vila murada. Així, doncs, 

el 1723 el Capítol considerà que l'entrada 

"que tiene esta villa por el Puente de Santa Teresa y portal de 

Orihuela, es malísima, así por las rebueltas que tienen que tomar las 

galeras si entran por San Salvador para transitar al portal de 

Alicante, como por la mala vista i inmundicias que hay si entran 

por el camino del huerto de Gil." 

 També es considerà que 

"se le podría dar buena entrada por la calle de las Barcas, 

derribando unas casicas que ay enfrente de la canterería que 

impiden el que dicha calle salga derecha a la del Carmen." 

El mestre Mateu Asnar féu la valoració dels immobles que 

calia ocupar (dues cases completes i tres trossos de diverses 

cases) i calculà el que costaria derrocar-les, com també 

"cerrar las paredes que se derribaren." La valoració pujava a 

159 lliures, preu acceptat pel Capítol, el qual acordà la 

compra de les cases amb la finalitat de 

"hermosear dicha entrada y que las galeras, así de los vezinos como 

de los forasteros tengan cómodo tránsito y evitar las desgracias que 

se suceden en las rebueltas." 

 Per millorar encara més aquesta entrada, es 

considerà 

"que a la entrada de dicho portal [d'Oriola] no pueden tomar bien la 

buelta las galeras que llevan seis mulas por estar el portal muy 

inmediato a dicha vuelta", 

de manera que s'acordà 

"que se quite de donde está y que se ponga más a fuera assi al 

parador del Marqués, donde paresca tendrá mejor conbinación." 

(11) 
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 L'obra es féu apressa, ja que l'any següent s'havien 

derrocat ja les casetes del carrer de les Barques i s'hagué 

d'augmentar el pressupost, ja que "habiéndose puesto en 

práctica dicha obra se evidenció que para que quedase bien 

dicha calle hera preciso tomar mayor porción de las casas." 

El Capítol acordà agafar un tros d'una altra casa i comprar la 

casa sencera a un veí, a qui, després de l'obertura del nou 

carrer, ja no quedava prou terreny per a fer habitació. (12) El 

nou tros de carrer que s'obrí devia ser el final del carrer del 

Carme, el qual seria aleshores un atzucac, com la majoria 

dels carrers situats al sud de l'hospital. Com ha observat 

Gozálvez, aquest nou carrer suposà l'abandó del carrer del 

Salvador com a nexe principal d'unió entre la porta d'Oriola i 

la vila, com també el trasllat cap a ponent de l'eixida envers 

Oriola, a través de la plaça de les Barques i del carrer del 

Carme. Aquest procés d'ocupació territorial continuà els 

segles posteriors, quan el caminal de l'hort de Gil, més a 

ponent encara, s'obrí i es féu carrer, amb el nom d'Alfons 

XII, i substituí, així mateix, el carrer del Carme com a eix 

principal d'unió entre la vila, l'eixida cap a Oriola, el raval de 

Sant Joan i el Pla de Sant Josep. (13) 

 Uns quants anys després, l'Ajuntament va obrir un 

altre carrer en el mateix punt, també vinculat a l'existència 

del pont Vell i a la millora dels accessos a la vila. Aquest 

carrer devia ser el mateix que, com hem vist, baixava de la 

plaça de les Barques al camí d'Oriola i els veïns ja 

demanaren que s'obrís el 14-03-1695, després que hagués 

estat tancat per mor de la pesta. Gozálvez ha identificat 

aquest carreró amb l'actual Baixada al Pont o carrer del Cid, 

el qual comunica el carrer d'Alfons XII (antic camí de l'hort 

de Gil) amb la plaça de les Barques, (14) però també podría 

ser el tram de carrer que va de la plaça de les Barques al 

punt d'unió dels carrers de Sant Miquel i de la Porta 

d'Oriola. El cas és que el 1725 dos particulars exposaven 

que hi havia un carreró tapat, 

"entre corrales de los suplicantes que tiene la una salida a la puente 

y la otra a la calle de las Barcas, que tiene sufisiente anchura para 

formar calle de comercio, la qual abriéndose por los suplicantes 

formarán casas cada uno en su citio que constituirán bastante 

vecindad, dándole a la dicha calle de las Barcas otra entrada del 

puente con más comodidad para el comercio de coches y galeras 

que la que toma del Portal de Orihuela, sirviéndole de lusimiento a 

dicho puente." 

 Els veïns demanaven permís per a fer-hi cases, 

"luego que les den facultad [para] que derriven las tapias que 

sierran dicha calle." El regidor i el procurador general 

examinaren el lloc i no trobaren 

"reparo alguno en que se abra dicho callejón y se forme calle, antes 

bien les parese será muy conbeniente para la entrada y salida al 

puente." 

A més, havien observat que 

"la paret de uno de los corrales que mira al poniente sale quatro o 

cinco palmos assi al camino y que convendría se derribe y se 

hiciese línea recta a las casas que se están formando en lo que fué 

parador del Marqués." 

 Els capitulars proposaven que les despeses de refer 

la paret de pedra i enlluir-la d'algeps per la part que mirava 

al camí foren a compte de la vila. La propietària acceptà el 

canvi d'alineació, i l'obra es féu immediatament. (15) 

 Un altre espai urbà sotmès a reformes durant el set-

cents i objecte d'especial atenció per part de la vila fou la 

plaça de Baix, la qual, com hem vist, complia funcions de 

plaça major i estava centrada per l'edifici de l'Ajuntament. 

Així, durant la primera meitat del set-cents s'hi van construir, 

si més no, dos edificis amb pòrtics a l'angle sud-est de la 

plaça, en el procés de construcció dels quals el Consell 

mostrà una especial voluntat d'ordenar el lloc segons unes 

regles unitàries que procuraren la formosura del conjunt. Un 

d'aquests edificis, la casa del comte de Torrellano, ha arribat 

fins als nostres dies i era una important peça arquitectònica 

fins el seu enderroc el 2001. Segons els llibres d'actes, el 

1728, Juan Vaïllo de Llanos demanà al Capítol que 

"respeto de aver de rehedificar la casa que tiene en la Plaza Mayor, 

junto la Troneta, se le diese lizencia para alargar el pórtico asta la 

esquina de la salida de dicha Troneta, en que se ermoseará la 

Plaça." 

 En el llibre d'actes no consta cap memorial ni cap 

informe, la qual cosa ens fa suposar que la petició del noble 

fou només de paraula. Amb tot, el Capítol debaté la 

demanda i accedí a l'ocupació d'espai públic: 

"atendiendo a que en lo suso dicho no se sigue perjuicio alguno al 

común, antes bien mucha utilidad y hermosura, acuerda se le 

conceda la lizencia para que lo execute en la forma dicha." (16) 

 Observem que tal diligència i servitud en el Capítol 

municipal s'expliquen perquè els Vaïllo de Llanos eren una 

família local amb gran solvència econòmica, financers 

d'obres i activitats municipals, com ara el pantà. Tanmateix, 

Josep Montoro, propietari de la casa de llevant contigua a la 

de Vaïllo, situada justament al cantó de la plaça, també tenia 

un quarto sobre la Troneta que donava a la plaça de Baix i 

l'any següent, el 1729, sol·licità la mateixa cessió que el 

comte. Montoro exposà al Capítol que la seua construcció 

"amenasa ruina por flaquear el pilar de piedra de la Troneta 

y la jázena sobre [la] que carga la obra" i, segons ell, no hi 

havia altre remei 

"que el componer dicho pilar y poner otro nuevo entre dicho pilar y 

pared de la casa del suplicante, con lo que se afianzará dicha obra y 

podrá el suplicante azer falza a dicho cuarto, lo que cederá en 

lucimiento de la dicha plaza y seguridad del cubierto de dicha 

Troneta." 

 El Capítol, però, opinà que l'estretor de la llum dels 

pòrtics perjudicaria la plaça, de manera que acordà que "no 

ha lugar a construir el pilar por la estrechez del partidor y 

fealdad de la plaza." Vaïllo no devia haver començat l'obra 

de sa casa o els resultats tampoc no foren del gust dels 

capitulars, ja que van concloure que 

"confiérase el sr. Montoro y Don Juan de Llanos con el síndico 

procurador, y quedando de acuerdo de obrar ambos con arcos para 

la anchura de la calle y ermosura de la placa, en su vista se darán 

por el ayuntamiento las lizencias por demás convenientes y en el 

interín ninguno fabrique en cossa perteneciente a la villa." (17) 

 Com veurem més endavant, Vaïllo i Montoro 

tornaren sobre la qüestió el 1741 i aconseguiren el permís 

del Consell per a fer conjuntament l'obra que projectaven. 

La situació de la vila era pròspera a començament del set-

cents i els grans esdeveniments ciutadans eren celebrats amb 

tedèums, corregudes de bous i desfilades amb carros 

triumfals fets pels gremis de fusters, carreters, sastres, 

sabaters, alarifs i espardenyers. (18) També mostra la 

prosperitat d'Elx un curiós memorial que les monges 
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clarisses adreçaren al Capítol el 1724 per demanar que es fes 

complir la prohibició de tenir colmenes en la població, ja 

que moltes abelles acudien al seu convent i es menjaven la 

mel i el sucre, cosa que els ocasionava moltes molèsties: 

"por haver dentro de la población de la presente Villa muchas 

colmenas de Abejas no pueden fabricar sera ni esponjados, ni otras 

confituras. Y son tantas las abejas que acuden que además de 

comerse la miel y el azúcar causan molestias y algunas ofenden y 

hazen daño. Y como esto de tener colmenas dentro de la población, 

por buen Govierno está prohibido en Valencia, Alicante y otras 

partes, suplican a V. de hinibirlo para que se pueda trabaxar sin este 

perjuhicio." 

 Així, el Consell acordà prohibir 

"que ninguna persona pueda tener dentro de la Villa y sus arravales 

colmenas de abejas en terrados ni en otras partes." (19) 

 Mostra també dels abundants recursos del Consell 

era que, a més de les moltes obres que es feren a l'esglèsia de 

Santa Maria i la casa capitular, encara en quedaven per 

encarregar i pagar una corona nova per a la Mare de Déu de 

l'Assumpció, que substituís "aquella indecente corona de 

madera" amb la qual es tocava. Segons Ibarra, la nova 

corona havia de ser 

"de plata sobredorada, burilada y adornada de bristones finos de 

Bohemia en el círculo de la cabeza y remates de estrellas en la 

circunferencia." (20) 

 

 NOTES 

(01) Contestador de sitiades, acta del 18-12-1705, AHME. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 20-08-1720, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 15-11-1719 i memorial annxe, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 09-12-1719, AHME. 

(05) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 

3, p. 66, 72 i 74. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 23-06-1738 i memorials annexos, 

AHME. 

(07) Ibídem, acta del 18-07-1739 i memorials annexos, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 04-02-1722, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 19-11-1722 i memorial annex, AHME. 

(10) Citat en Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1476, p. 64. 

(11) Libro de Cabildos, acta del 04-12-1723 i memorial annex, 

AHME. 

(12) Ibídem, acta del 10-03-1724, AHME. 

(13) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 78. 

(14) Ibídem, p. 78. 

(15) Libro de Cabildos, acta del 28-04-1725 i memorial annex, 

AHME. 

(16) Ibídem, acta del 14-04-1728, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 11-06-1729 i memorial annex, AHME. 

Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 74. 

(18) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", acta 

del 10-03-1724, vol. 3, p. 47. 

(19) Transcrit en Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 7-8. 

Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", acta del 

14-6-1724, vol. 3, p. 48. 

(20) Ibídem, acta del 10-07-1727, vol. 3, p. 50. 

 

09. EL SET-CENTS: CONSTRUCCIONS PÚBLIQUES 

 

Entre les obres públiques d'edificació que als primers anys 

del set-cents hi havia pendents des del segle anterior 

destacava la gran esglèsia de Santa Maria de l'Assumpció, la 

qual, com hem vist, es trobava encara a mitjan fer, amb la 

nau central habilitada com a temple. Cap al 1700 hi hauria, 

segons Navarro, una gran part de la girola i del creuer alçats, 

però mancarien encara per acabar la cúpula i el presbiteri. 

(01) Hi ha, tanmateix, una dada que Navarro no cita, però 

que és indicativa que el 1700 ja es treballava en la cúpula. 

Així, quan aquest any els jesuïtes intentaren establir un 

col·legi a Elx, el Consell oferí, entre altres coses, tota la 

fusta que "acabada la media naranja de la Yglesia sobrare y 

no fuere menester para la obra de dicha Yglesia", referint-se 

a la cúpula de Santa Maria, ja que era l’única que aleshores 

hi havia en construcció. (02) Els arquitectes que dirigiren les 

obres de Santa Maria durant la primera meitat del set-cents 

foren Joan Fauquet i Verde (el qual, com hem vist, ho fou 

fins a la seua mort el 1719) i fra Francesc Raymundo (el 

qual ho va ser entre els anys 1720 i 1730). Amb l'acabament 

de l'obra de la cúpula, que s'esdevingué el 19-03-1727, 

Navarro considera que, al marge de la capella de Comunió, 

l’obra arquitectònica podia considerar-se conclosa i només 

mancaven per acabar diverses obres decoratives que es van 

continuar fent durant els anys trenta. (03) Tanmateix, mentre 

es treballava en les parts escultòriques ja començaren a 

sorgir problemes pels clevills que tenien els murs de la 

fàbrica. Així, el 1732, la vila demanà permís per a fer un 

reconeixement de l'estat de l'obra i mantenir els impostos per 

a reparar-la. El 20-01-1733, Salvador de Mora, Pedro 

Jumilla, Pedro Pagan i Lucas de los Corrales presentaren el 

seu informe, segons el qual l'edifici es trobava en bon estat i 

els clevills dels murs no es devien a problemes en els 

fonaments, amb la qual cosa es podrien substituir les voltes 

de maçoneria per voltes de pedra, tal com volia la vila. (04) 

 A començament de segle hi hagué també a Elx 

importants intervencions en altres edificis públics, 

especialment en la casa capitular, intervenció contemporània 

a la que es donà en els edificis capitulars d'altres ciutats 

pròximes, com ara Alacant, on l'Ajuntament es reedificà 

seguint el plànol de Joan Baptista Borja, Terol i Mingot a 

partir del 1730. (05) A Elx, el mateix fra Francesc 

Raymundo, director de l’obra de la fàbrica de Santa Maria, 

féu entre els anys 1719 i 1724 una nova escala per a pujar a 

la sala del Consell, amb la important portada barroca que es 

conserva en l'actualitat. Ja el 1705, tot aprofitant que el duc 

era a la vila, el Consell havia acordat fer aquesta "nueva 

escalera por dentro del archivo", per a substituir l'antiga 

escala de caragol. Tanmateix, aquest acord, "por haverse 

seguido los contratiempos de la guerra, no tuvo efecto", 

segons es deia en els llibres d'actes. I ara, en Capítol del 

19-07-1719, es tornà a considerar que "la escalera que hay al 

presente para subir a la casa Ayuntamiento está descubierta 

y muy indecente", de manera que s'acordà que 

"conviene que se ponga en execución [...] por dentro del Archivo, 

de yeso con ladrillos al piso de los escalones y azulejos a la frente y 

en cada descanso un escudo de los dichos azulejos y que la portada 

y entrada se aga por dentro de la Lonja, de piedra franca, con algún 

adorno y que se ponga mano en la obra con la maior brevedad." 

(06) 

 Segons Navarro, la portada barroca que donava 

entrada a la nova escala per a pujar a la sala del Consell, 

centrada per un escut de la ciutat de grans dimensions i 
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guarnida amb fulles d'acant i ornaments clàssics, fou "la 

primera conocida de uno de los mejores tallistas del rococó 

en la Gobernación de Orihuela", el tallista elxà Vicent 

Castells, i 

"està emparentada con las obras del primer rococó en la 

Gobernación, aún plena de elementos barrocos de filiación 

italiana." (07) 

 També els capitulars degueren quedar contents 

amb l'obra, ja que acordaren pagar a Castells set lliures més 

d'allò estipulat, ja que 

"habiendo quedado con el encargo de ejecutar las tallas de la 

portada, ha procurado en su entalle el mayor acierto y primor, de lo 

que se le ha seguido mucha pérdida en sus continuos jornales." 

(08) 

L'any següent, però, el 04-01-1720, de matinada, es pegà foc 

la sala capitular de la vila, sinistre que s'originà, segons els 

llibres d'actes, per les "chimeneas de las casas que ay baxo 

de la villa por subir incorporadas en la misma paret de 

trasmontana de dicha sala." Com a resultat de l'incendi es 

cremà 

"toda la sala capitular y las cubiertas de las falsas de dicha sala y la 

del archivo y siendo necesario para conservar las demás obras de 

dicha casa, el que se repare la ruina en la brevedad posible." 

 La vila tornà a cridar el mestre Raymundo perquè 

"reconociera el costo que tendría reparar la ruina del fuego, 

dexando las salas en la misma conformidad que antes del fuego 

estaban." 

 A més, s'havien d'enlluir les tres peces d'arxiu, sala 

i avantsala i traure per fora les xemeneies. La vila tractà 

també amb el mestre Mateu Aznar perquè prengués l'obra 

pel seu compte. (09) L'obra es començà tot seguit i, el 1724, 

el Capítol considerà que Raymundo havia fet "la planta para 

la escalera de la casa de este Ayuntamiento y agora 

nuevamente la del archivo con capítulos para arrendarla", i 

que, en canvi, "no se le a dado ninguna gratificación", de 

manera que acordà "que por vía de regalo se le den dose 

libras de las rentas públicas." (10) El 1725 ja s'havien acabat 

les obres de reparació i millora de l'Ajuntament, ja que en un 

interessant memorial, fra Francesc Raymundo certificava 

que s'havien executat d'acord amb els capítols contractats, 

"assí en la disposición de sus medidas y echuras, como en la 

calidad de los materiales que se encargó." 

 Tanmateix, 

"en atención a la mayor hermosura y seguridad de la obra se le 

mandó [al mestre d'obres] exceder de su encargo [...] esto es, en 

aver rebajado el pavimento del Granero tres palmos y sacar la tierra 

a la rambla. En aver pavimentado una parte de granero para poner 

en aquel interín el grano. En el pavimento y cubiertas de el 1º y 3º 

quarto y levantar el cañón de la letrina más de su obligacion. En 

levantar los capialzados de las puertas de el salón, formación de la 

torrezilla y su rebanco, quartico de la vivienda de Gerónimo, con 

los demás remiendos y trespoles echos en la corte, muralla y 

escalera antigua; como también en la escalerita de la reja y otras 

ventajas en la obra de cantería." 

 Raymundo valorà totes i cadascuna d'aquestes 

obres addicionals en 125 lliures, sobre les 619 que tenia 

adjudicades, però el mestre Aznar considerà que l'obra feta 

en el graner, el saló, l'escala i les habitacions tenia un valor 

superior i demanà més diners. El Capítol, tanmateix, acordà 

pagar només les 125 lliures assenyalades per Raymundo. 

(11) Totes aquestes actuacions públiques en la casa capitular 

perseguien la definició d'un espai urbà de poder, centrat pel 

municipi i el seu edifici, i dinamitzaven la transformació dels 

voltants exteriors a les muralles de l'extrem sud-oest de la 

vila, on es demanà també permís per a ocupar diversos 

trossos d'espai lliure. Així ho féu el prevere Francesc Gil, el 

qual tenia un immoble a la vora de l'Ajuntament. Com a 

conseqüència de les obres fetes en aquest edifici entre els 

anys 1720 i 1725, Gil exposava que 

"entre la pared de la obra nueva hecha para granero público de esta 

villa y el paso que devide dicha obra de la xabonería que posehe 

[...] queda un corto espacio de tierra que hera fundamento del muro 

que se derribó para dicha obra." 

 Gil demanava aquest terreny per a construir-hi 

"y suplir la falta de lugar donde poder fabricar almasén donde 

poner la piedra nesesaria para la fábrica de su xabonería", 

la qual obra, a més, "añadiría fortaleza a los estribos de 

dicho granero." Segons el Capítol, Gil demanava 

"lizencia para fabricar un almahacén a las espaldas de la obra del 

archivo, en el sitio que ocupava la muralla que está enfrente de su 

fábrica" 

i acordà que Mateu Aznar i Francesc Raymundo hi fessen 

un informe. (12) Veiem, doncs, com, a poc a poc, es desfeia 

també la muralla en les proximitats de la casa capitular, i era 

ocupat aquest terreny per a ampliar habitacions i negocis, 

així públics com privats. Per les descripcions que hem vist 

es dedueix que aquesta saboneria devia trobar-se fora de la 

vila, a ponent de la casa capitular, entre aquesta i el riu, vora 

un camí que es fossilitzà en el carrer del Salnitre o 

prolongació d'Alfons XII. Uns quants anys més tard, el 

1735, quan ja Raymundo no era a Elx, hi van haver noves 

reparacions en l'edifici. Així, el 22-09-1735, el Capítol 

considerà que 

"por quanto el lienso de la torre de la casa de este ayuntamiento por 

la parte de tramontana, muchos días ha que se advierte desplomado 

el antepecho y parese amenasa ruina, y si sucede puede ocasionar 

mucho daño en la gente que acude a la plaça de la Fruta, acuerda el 

cabildo que se llame al maestro que fabrica la iglesia de Aspe para 

que con asistencia de Ginés y Joseph Irles, canteros que trabajan en 

la obra de la iglesia de Santa Maria de esta villa, reconoscan dicha 

torre y si declaran tener algún peligro que se acuda al remedio con 

el mayor cuidado y puntualidad." 

 Tots els mestres plegats van inspeccionar la barana 

de la torre i, segons el Capítol, "por sus relaciones consta su 

evidente peligro y que necesita de derribarse y rehedificarse 

de hierro", de manera que els capitulars acordaren que "se 

execute desde luego y por que dicha obra es cosa de poca 

entidad, se haga a jornal." (13) 

 També l'antic rellotge de Calendura, construït el 

1572, es trobava força deteriorat a començament del set-

cents i, com que era imprescindible per al govern de l'aigua 

del comú, el 1725 el Capítol aprofità que es trobava a la vila 

"un religioso descalzo maestro de relojes", el qual s'havia 

oferit a composar-lo i "mudarle el espíritu y hazerle de 

péndulo, en cuya forma estarà permanente", de manera que 

acordà encarregar-li'n la reparació. (14) Unes setmanes més 

tard, aquest frare, fra Vicent de Jerusalem, ja tenia composat 

i fet de pèndol el rellotge, i el Capítol pagava els 478 reals 

que costà. A més, el mestre Aznar gastà 60 lliures a fer obres 

de reparació en la torre de la Vetlla, també anomenada en 
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moltes ocasions del Rellotge, segons un projecte del mestre 

Raymundo. Aquestes obres consistiren a reparar la torre, 

"remosarla, enlusirla y hacerle cornija por todos los quatro 

liensos." (15) 

 A més de les intervencions en els dos grans edificis 

públics d'Elx, l'esglèsia de Santa Maria i la casa consistorial, 

hi va haver també obres i reformes en altres edificis públics, 

com també en els convents, ermites i esglèsies de la 

població. Així, el 1705, segons Ibarra, es començà una nova 

esglèsia del Salvador, per a la construcció de la qual es feren 

corregudes de bous, s'imposaren arbitris i els parroquians 

treballaren de bades, tot aportant carros i bèsties. La planta 

de l'esglèsia era de creu llatina, tenia creuer amb mitja 

taronja sobre llanterna i la nau tenia vuit capelles claustrals 

en cada costat. Segons Ibarra, l'interior es trobava enlluït 

amb algeps blancs i tenia fins llistells de color blau. La torre 

de les campanes feia de presó d'eclesiàstics. (16) El 1725 

trobem també la primera notícia del segle referent a la 

carnisseria de la vila, un edifici situat a la plaça de la Fruita 

que era l'antecedent de l'escorxador municipal i tingué 

incidència en la transformació de la ciutat i en els 

pressupostos municipals al llarg dels dos segles següents. 

Així, en Capítol del 10-11-1725 s'acordà 

"que se enloze el matadero y se enpiedre el enjugador por 

necessitar mucho de la limpiessa en semejantes puestos." (17) 

 També el 1725, el Capítol donà una almoina de 

vint lliures al convent de la Mercè, el qual es trobava en mal 

estat, ja que 

"la mayor parte de su habitación, las principales oficinas [...] y casi 

todo él [està] amenazando notable ruina en la fábrica." (18) 

 A principi del set-cents hi va haver també obres en 

algunes de les antigues ermites d'Elx. Així, el 1724, a petició 

de diversos particulars, el Capítol donà permís per a 

reedificar la de Sant Jeroni, antic edifici d'origen medieval 

que es trobava sota el patronat de la vila. Es proposava que 

es replegassen almoines i que es compràs un tros de solar 

per a donar-li una nau més. (19) L'any següent, el 

06-04-1725, els promotors de l'obra presentaren un 

memorial on demanaven llicència per a fer un trinquet de 

pilota en el vall de llevant i traure'n diners. Així, els 

exponents consideraven que  

"estando dicha obra en estado y término de levantarse los arcos de 

nave y media naranja y no poder quedar en esta postura sin tomar el 

agua por quedar expuesta la obra a gran ruina" 

calia que 

"para ayuda a dicha obra se sirva V.Sª concederles facultad para 

hazer un trinquete de juego de pelota en la calle vulgarmente 

llamada el Valle y que los emolumentos y producto que del 

resultassen sirvan para dicha obra." 

 Segons el memorial, quedaria a càrrec dels 

demandants "limpiar dicha calle y conducir el agua a la 

madre, haziendo el terreno conveniente para el efecto." El 

Capítol accedí a la demanda, tot concedint 

"facultad para que limpien el vall y formen trinquete de pelota y 

que lo que diere de sí sirva hasta que se fenesca la dicha obra y 

después se le dará destino para el hospital." (20) 

Aquests anys també es van fer obres de reforma a l'ermita de 

Sant Jaume que consistiren a posar un paviment d'algeps 

sobre l'antic enrajolat de pedra per a comoditat dels fidels. 

Així, el 24-07-1729, el Capítol considerà que per 

"estar el piso de la Hermita de San Jayme empedrado [...] no se 

pueden arrodillar los devotos para hazer oración al santo", 

per la qual cosa s’acordà 

"que de las rentas públicas se paguen dos carretadas de yeso para 

que se empavimente la hermita." (21) 
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1. DE LES PRIMERES TRANSFORMACIONS 

URBANES MODERNES 

 

Durant la segona meitat del set-cents es produí a Europa, 

com ha observat Monclús, una nova visió de conjunt, com 

també un enteniment funcional i utilitari de la ciutat. 

Aquesta nova visió es donà, sobretot, des del camp de 

l'arquitectura, però formava part d'una renovació conceptual 

genèrica de les idees sobre la ciutat que anava unida a un 

procés d'objectivació de l'espai urbà. A partir de la segona 

meitat del set-cents, la ciutat es convertí en objecte d'anàlisi, 

de descripció i de medició exhaustiva, com ho demostren la 

proliferació de reconeixements geogràfics, mèdics o 

administratius que s'hi donaren. Així, mentre que al sis-cents 

els diccionaris geogràfics insistien en temes com ara 

l'antiguitat de la ciutat, la seua història, la importància de les 

seues muralles o l'etimologia del nom, des de finals del set-

cents es començà a donar més importància a l'estructura de 

la població, a les dades econòmiques i a la funció de la 

ciutat. Tot plegat, aquests fets evidencien fins a quin punt el 

fenomen urbà s'entenia ja en termes essencialment 

funcionals. D'altra banda, la cartografia urbana, en un 

trencament total amb la pràctica seguida fins aleshores, 

passà de l'utilització simbòlica de la representació urbana 

que havia caracteritzat la producció de plànols en 

perspectiva, a una representació en projecció ortogonal, 

directament utilitzable per a l'ordenació, l'extensió i el 

control general de l'espai urbà. (01) 

En aquest context històric, durant la segona meitat 

del set-cents van haver a Elx importants transformacions 

arquitectòniques i urbanístiques que tenien relació amb el 

desenvolupament econòmic i poblacional que hi hagué 

aquests anys, com també amb el nou equilibri de les forces 

socials que començava a sorgir a la població. Durant els 

anys que van des del 1740 al 1808 es produiren a Elx els 

primers canvis urbans moderns. A Elx, com indica Torres 

per a Barcelona, en l'expansió urbana setcentista van 

aparèixer problemes nous i, des d'aleshores, ja no fou 

possible gestionar el creixement i l'organització de la ciutat 

amb les tècniques, els instruments i els principis tradicionals 

utilitzats anteriorment. (02) D'altra banda, les actuacions 

urbanes del set-cents desenvoluparen, en termes 

d'Aymonino, un completament de la ciutat precedent, la qual 

es presentà com a forma completa, resultant de 

característiques relativament homogènies. Es tracta de la 

forma que percibim encara en l'actualitat com el centre 

antic. (03) 

 

NOTES 

(01) Francisco MONCLÚS, "Teorías arquitectónicas y discurso 
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(02) Manuel TORRES et al. Inicis de la Urbanística Municipal de 

Barcelona, 1985, p. 14. 

(03) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades (1975), 1981, 

p. 224. 

 

1.00. EL PLA I EL MOLAR 

 

El raval de Santa Teresa —també anomenat el Pla— i el nou 

poblat de colonització de Sant Francesc del Molar foren les 

dues intervencions de nova planta més importants fetes a 

Elx durant el set-cents. Aquests nous assentaments 

s'hagueren de relacionar amb la ciutat existent i/o amb el 

territori que els envoltava, encara en un estat silvestre. El Pla 

tenia una forta relació amb el pont Vell o de Santa Teresa, 

construït sobre el riu Vinalopó, com també amb la caserna 

de cavalleria, dos edificis amb un potent significat formal 

bastits durant el set-cents. Amb el Pla s'encetà un traçat en 

quadrícula que, girant la trama i ampliant les dimensions de 

les illes de cases, seguí l'eixample d'arrel vuitcentista segle i 

mig després. Com ha assenyalat Solà per a Badalona, (01) 

amb el raval de Santa Teresa, Elx, en el seu creixement 

anterior a la revolució industrial, comptava ja amb una 

experiéncia pròxima a l'eixample, mercè a la parcel·lació de 

la finca d'un noble (el marquès de Barberà, a Badalona, el 

marquès d'Elx, a Elx), parcel·lació duta a terme segons un 

model d'actuació semblant al seguit a d'altres poblacions, 

com ara Gràcia en el cas de Badalona i les Pies Fundacions 

en el cas d'Elx. 

Pel que fa a Sant Francesc del Molar, aquest era el 

poblat de la colonització feta pel mateix duc d'Arcos —

marquès i senyor d'Elx— als seus Carrissars seguint 

l'exemple de les Pies Fundacions del cardenal Belluga. La 

fortuna que van tenir el Pla i el Molar fou ben diversa. 

Mentre que el primer esdevingué el gérmen dels grans 

eixamples noucentistes, el segon desaparegué per complet a 

finals del vuit-cents per dificultats de drenatge dels camps 

que l'envoltaven i les escasses inversiones que feia el senyor 

propietari. 

Com diem, aquestes dues intervencions, 

especialment el Molar, seguiren el model de les Pies 

Fundacions traçades pel cardenal Belluga a començament 

del set-cents. Eren poblats que distaven de ser "poblaciones 

para desvalidos y desafortunados", en expressió de 

Sambricio per a les noves poblacions de Sierra Morena, (02) 

sinó que, pel contrari, eren poblacions de nova planta la 

missió de les quals era la colonització del territori però 

també la creació de riquesa i poder. 

 

NOTES 

(01) Manuel de SOLÀ-MORALES; Julio ESTEBAN, "'Nuevas 

ciudades' en el siglo XIX", Arquitecturas bis, 00-05-1975, p. 2 

(02) Carlos SAMBRICIO, "¿Palladio en Menorca?", Arquitectura, 

00-05-1981, p. 42 

 

00. PONT VELL 

 

El pont de Santa Teresa, conegut popularment com a pont 

Vell, fou el primer pont construït a Elx sobre el Vinalopó 

que ha arribat a la nostra època. Abans hi degueren haver 

ponts, aqüeductes i construccions semblants d'origen romà o 

àrab, però no ens n'ha arribat cap o la seua filiació no és 

segura. Aquesta fou una magna obra civil que esdevingué 

fonamental per a la ciutat des del set-cents ençà, tant pel 

servei de pas que prestava com per què gràcies a aquest pont 

la ciutat pogué començar a ocupar els terrenys del marge 

dret de la rambla. Gozálvez suposa que el pont Vell es 

construí sobre un altre preexistent, ja que el 1442, a les actes 

capitulars, es parlava d'un arc de pedra "en lo pont que stà 

aprop lo portal nou de la dita vila a la part de ponent." (01) 
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Hi tornaren a haver referències el 22-01-1673, quan, com 

hem vist, el Consell es proposà fer un pont de nova planta en 

acabar l'obra de Santa Maria, ço és construir 

"un pont en la rambla de dita vila per a què còmodament puxen los 

vehins de aquella anar al convent dels Religiosos descalsos del 

convent de Sant Juseph y pera major utilitat y servisi dels vehins." 

(02) 

Però la primera noticia dels preparatius que 

esdevingueren decisoris per a la construcció del pont Vell, 

daten del 1703. En un principi, es pensà construir-lo 

d'almoina, ja que al Contestador de sitiades del 28-01-1703 

el Consell exposà que 

"havent vengut la llisència del Señor Bisbe de Oriola per a treballar 

dia diumenge y festa en lo pont que se a de fer en la rambla pera 

poder pasar ab conveniència a Gola y Camí de Oriola y com lo dit 

pont se aja de fer tot de almoyna, pareix que la present Vila devia 

comensar a fer alguna almoina per a donar llum a tots los demés 

vehins que se esforsen en donar per a que tinga efecte lo dit pont." 

(03) 

Tanmateix, com era d'esperar, aquest sistema de 

finançament no era gaire efectiu i dos anys després, en 

comptes del recaptament d'almoina, el Consell acordà 

establir impostos sobre el sabó, el forment, la civada, l'oli i la 

barrella. A la sitiada del 21-06-1705, es descrivien les 

"deligències per a arrendar el nou impost per a la obra del 

pont," el qual havia d'arrendar el Consell "per temps y terme 

de dos anys, conforme capítols," celebrant la subhasta en la 

llotja de la Casa Capitular, on s'acostumaven a fer aquesta 

mena d'actes. L'impost era de 

"nou dinés per cada quintal de sabó, huit dinés en cada cafís de 

forment, sis dinés en el de sivada, nou dinés en cada camí d'oli, 

quatre dinés per cada quintal de barrella y dos dinés en el de sosa." 

A la mateixa sessió, el Consell nomenà també la 

persona encarregada d'administrar l'impost. (04) 

Segons Ibarra, la primera pedra del pont fou 

posada pel marquès d'Elx el 02-05-1705, però les obres 

s'aturaren amb la guerra de Successió i no es reanudaren fins 

el 1715. També diu que aquell primer pont, destruït el 1751, 

no era com l'actual, sino que només tenia un ull i li 

mancaven els casalicis. (05) El pont Vell es trobava en 

construcció el 1716, quan el botànic Joan Salvador passà per 

Elx, ja que en el seu Viatge d'Espanya deixà escrit que 

"lo dia 11, dimecres, partírem d'Elxe, vila molt gran, i en eixint 

passàrem per un pont que aleshores fabricaven; i, baix, passa un 

petit riu." (06) 

No sabem la data exacta de l'acabament d'aquelles 

obres, però el 1723 el pont devia trobar-se ja en ús, ja que, 

com hem vist, en l'acord d'aquell any per a obrir un nou 

carrer d'accés a la vila pel carrer del Carme i la plaça de les 

Barques es deia expressament que aquest carrer havia de ser 

l'entrada per als carros i les galeres que venien des del pont 

de Santa Teresa i el portal d'Oriola. 

Tanmateix, el 31-10-1751, una gran avinguda 

d'aigua es va emportar la major part del pont i, segons es 

deia a l'acta municipal, féu "impracticable el tránsito al 

camino de Orihuela y otras partes por la rotura que ha 

hecho." El Consell acordà d'immediat fer-hi un passador 

provisional amb alguns troncs de palmera que havia arrancat 

la riuà, ço és 

"que se efectue y facilite paso para personas y cavallerías, 

formando puente con quatro o sinco palmeras o las que fuesen 

menester de las que el agua ha arrancado del huerto del Iltre. 

Marquès de Carrús, pasándole recado de urbanidad para su permiso 

y satisfaciendo su importe." (07) 

Ibarra ha interpretat que aquest era un pont 

provisional situat enfront del convent de Sant Josep, 

probablement al nivell inferior del llit de la rambla, (08) però 

podria ser també una reparació provisional sobre les 

mateixes ruïnes del pont destruït. Fet i fet, amb aquest 

enrunament del pont s'inicià una sistemàtica tasca de 

reconstrucció i de manteniment per part de la vila la qual 

cosa donà origen a nombroses discusions i debats en les 

sessions del Capítol, com també a importants despeses. 

L'any següent, el 08-03-1752, el Capítol considerà que 

"por repetidas leyes del reyno se alla encargada la reparación de 

puentes sin la más minima dilación," 

per la qual cosa calia reconstruir el pont enrunat que la vila 

tenia 

"para el tránsito y entrada a esta población, así de vecinos como de 

forasteros," 

ja que era una obra tan útil com necessària a la causa pública 

i per a començar-la calia 

"el reconocimiento por peritos de arte e inteligencia, para que 

mediante su relación deliberar la resolución." 

Es tenia notícia que es trobava a Múrcia el mestre 

pedrapiquer Blai Yrles, "sujeto de conocida pericia," i 

s'acordà despatxar-li un propi perquè passàs a reconèixer 

l'obra enrunada, com també perquè fes "la planta y diseño de 

su formación para reedificarlo." (08) Quinze dies després, el 

20-03-1752, el Capítol tornà a tractar de la reconstrucció del 

pont i considerà que el temps era "oportuno para la 

prevención de sus materiales y carruajes para su 

conducción," per tant es nomenaren comissaris i sobrestant 

de les obres i s'acordà "que se hagan prontas diligencias de 

cal, piedra y demás necesario." (09) Uns mesos després, en 

la sessió del 03-06-1752 s'insistí de bell nou en que calia fer 

la reconstrucció, s'establiren nous impostos per a refer l'obra 

i es va nomenar una persona encarregada de fer gestions per 

a obtenir el permís del senyor. A les consideracions, els 

capitulars insistiren en la importància econòmica i urbana 

del pont de la vila: 

"la obra del puente es tan necesaria que sin ella no solo carese este 

común del tránsito precisso así para las labores de las Heredades de 

estos vecinos como para la conducción de víveres y demás efectos 

con que se substancia esta población, si que también no pueden las 

gentes de este Reyno y cualquier otro pasar con seguridad al de 

Murcia, Cartagena y demás ciudades, Villas y Lugares de su 

resinto." 

Tot seguit s'acordà demanar permís al duc per a 

establir repartiment entre els veïns sense exceptuar-ne cap, 

fos de la classe que fos. A la demanda s'acompanyava 

"la planta y relación del Maestro Pedro Fernández de la ciudad de 

Murcia, y Blas Irles, asistente en dicha ciudad, Maestro Arquitecto 

y cantero, que según diligencias practicadas son los de mayor 

inteligencia de este contorno." 

Es referia, així mateix, que les obres s'havien 

començat, ja que 

"por cuanto fué de tanta ruína el daño que causaron dichas aguas, se 

hizo igualmente preciso dar principio a la precontenida obra, 

mediante la inspección de peritos que expusieron ser inminente el 
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peligro con que se allava el restante puente, que dexaron dichas 

aguas, en que de Propios y Arbitrios se han expendido hasta el día 

de oy hasta unos ochocientos pesos, dexando la villa para este 

efecto de hacer otras obras y gastos precisos." (10) 

En aquest nou projecte de pont els mestres van 

preveure l'obertura de l'ull de la part de ponent, amb la qual 

cosa el pont passà a tenir dos ulls, com també dos casalicis 

sobre el tallamar, forma que bàsicament s'ha mantingut fins 

ara. 

De la importància que les obres públiques tenien 

per al Consell d'Elx a meitat del set-cents i de la 

disponibilitat econòmica de què gaudia la vila, dóna idea la 

quantitat d'informes que es demanaren i les despeses que es 

feren en el pont. Així, uns mesos després es cridà Gaspar 

Cayon, arquitecte de les catedrals de Cadis i Guadix, qui 

havia vingut a Múrcia i passà a Elx tres dies, on féu despeses 

per un import de 100 lliures. Segons l'acta municipal del 

26-06-1752 

"por cuanto con noticia que esta Iltre. Villa ha tenido de que para el 

reconocimiento de la Cathedral Yglesia de la Ciudad de Murcia se 

alla en ella un maestro arquitecto de toda inteligencia, y que, como 

a tal, tiene a su cargo las obras de la Yglesia nueva que construye 

en Cadiz, y de la Cathedral de Guadix, con cuyo motivo, y para la 

perfecta inspección de las obras del Puente de esta Villa, de la Rafa 

eo Presa de la Acequia Mayor, de la cava del Pantano, y de la 

Parroquial Yglesia de Sta. Maria de la misma, ha venido a súplicas 

de esta Yltre. Villa, juntamente con el perito Pedro Fernandez, 

factor de la Planta y Diseño de dicho puente, sobre que precedido 

su debido examen, han hecho ambos su relación jurada, de la 

necesidad de la obra de dicho puente, y su coste." (11)  

A l'inici de la tardor d'aquell mateix any del 1752, 

el Consell acordà fer un pas provisional, ja que considerà 

que 

"en el tiempo del otoño y del invierno son más continuas las aguas, 

con cuyo motivo es visible el riesgo a que se alla expuesto el 

tránsito así de estos vecinos como de los forasteros a ocasión de no 

haver puente alguno en la Rambla," 

per la qual cosa s'acordà que 

"para evitar toda contingencia, se forme puente de madera, con la 

mampostería que fuere necesaria, sobre el anillo del puente antiguo, 

con su salida al Arrabal de Santa Teresa de esta Villa, formándole 

con la correspondiente robustez para el tránsito de cavallerías y 

personas." (12) 

El 1753 es féu un extens memorial referent a 

aquestes obres  

"del Puente principal de esta villa y paso de madera que se ha 

hecho por encima de el Arco para el tránsito de personas," 

en el qual s'anotaren de forma detallada les despeses 

hagudes en l'obra del pont entre el 01-04-1752 i el 

20-01-1753, les quals ascendiren a 14.651 reals. Segons 

s'indicava, es tractava de la relació de tot alló que havia 

gastat el comissari 

"en materiales, madera, herramientas y jornales de maestros y 

oficiales, así albañiles como canteros y demás que se ha ofrecido 

hasta la conclusión del paso o tránsito que se ha hecho por encima 

del Arco." (13) 

El duc aprovà la resolució de la vila i permeté que 

es pagassen de les rendes del Saladar les reparacions urgents 

fetes en el pont, amb la qual cosa, en sessió del 10-10-1753 

el Capítol acordà pagar 978 lliures. (14) 

Tanmateix, l'any següent, en sessió del 

18-03-1754, el Capítol insití en que calia reparar d'una 

forma definitiva el pont principal i, a més, utilitzà aquesta 

obra en la disputa que mantenia amb el duc pel Saladar. 

Així, es considerà que no era convenient aplicar nous 

impostos, malgrat ser insuficients els cabals de propis i 

s'acordà demanar permís al duc per a pagar les obres de 

reconstrucció del producte del Saladar, sense que això 

volgués dir res, com s'especificava de forma expresa, en la 

qüestió del plet pendent entre la vila i el senyor per la 

possessió d'aquest Saladar. (15) El duc, però, en carta del 

30-11-1754, demanà informe sobre diversos extrems abans 

de resoldre si autoritzava o no la despesa i, mentrestant, 

ordenà que 

"siendo el tiempo presente no oportuno para semejante fàbrica, 

hareis que el nuebo camino que se abrió se limpie y facilite su 

tráncito a costa de Propios de essa Villa." 

A mes, s'havien de disposar les condicions amb les 

quals fer l'obra, preveure la concurrència de veïns amb els 

seus carruatges per a netejar el lloc i portar-hi materials, 

traure pregó, admetre postures durant quinze dies i rematar 

l'obra al millor postor. També se li havien de presentar 

comptes detallats del cabdal de propis, i dir qui i com havia 

de dirigir l'obra, lliurar els diners i entendre en tot allò que hi 

passava, per tal de disposar el més convenient a la vista de 

tota la documentació. (16) La vila, però, pel seu compte, va 

entendre que per a complimentar la carta del duc calia 

subhastar prèviament les obres i el 18-12-1754 se celebrà 

una junta dels dos comuns d'Elx, vila i raval, els quals 

acordaren nomenar persones que ajudassen a recaptar allò 

que els veïns volguessen donar voluntàriament per a posar 

els materials a peu d'obra, a més de taxar el cost per pèrits 

intel·ligents i formar les bases per a executar-la. Finalment, 

el Capítol, en sessió del 04-01-1755, acordà traure l'obra al 

públic i fixà per al remat el 19-01-1755, 

"despachando las cartas sirculares que convengan a las Poblaciones 

del contorno." (17) 

En la data prevista pel Capítol, el 19-01-1755, es 

va rematar l'obra, per un preu molt inferior al d'eixida, en 

favor d'un veí de Monòver, Antoni Sànchez, qui cedi el 

remat a Joseph Gomis de Mora. Aquest remat es féu per 

2.070 lliures, 

"sin embargo de haver sido el apremio de dichas obras en la de 

3.616 libras, en que se dexa ver el excesivo beneficio que se ha 

logrado por la concurrencia de los maestros que han asistido de 

diferentes poblaciones." 

El Capítol acordà donar compte al duc i aprovà 

gratificar 

"a los Maestros Arquitectos que han concurrido de diferentes 

poblaciones del contorno al remate de las obras del Puente, en 

cantidad de 330 reales." 

Aquests diners es van repartir de la següent 

manera: 60 reals per als mestres d'Alacant, 60 per als de 

Múrcia i Oriola, 50 per als mestres de Monòver i 100 per als 

mestres d'Elx Josep i Joaquim Irles "que fueron los que más 

beneficiaron el remate a favor de dicha obra." (18) 

Immediatament es nomenà dipositari del producte del 

Saladar que es destinava a les obres del pont, com també de 

les almoines que es rebien. I el 04-03-1755 ja s'aplicaren a 

aquesta obra les 1.876 lliures produïdes per la sosa del 
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Saladar durant el 1754. El Capítol seguia entenent que tot 

aquest moviment d'obres i diners es feia d'acord amb 

l'autorització del duc. (19) 

Tanmateix, en el procés de construcció sorgiren 

dificultats, provocades tant pels enfrontaments amb el 

senyor com per les deficiències tècniques de l'obra. Així, dos 

mesos després d'adjudicar-la, tot seguint una ordre del 

Capítol, el prevere mossén Josep Fauquet practicà la 

"visuración de los cimientos del puente que se está construyendo a 

la salida de esta villa" 

i el 18-03-1755 féu un memorial 

"de los reparos que advierte necesita precisamente la obra del 

puente para que se consiga su entera seguridad y firmesa." 

Fauquet exposà dos defectes: el primer es referia a 

mancança de profunditat dels fonaments, ja que en els 

capítols de l'obra 

"únicamente se le consignaron dos palmos de fundamento en que 

cargase todo el cuerpo, y superficie del mencionado puente; siendo 

así que según indisputables reglas del arte, deve tener ad minus seis 

Palmos atendida la naturaleza del terreno." 

El segon defecte es referia a un pilar que ja s'havia 

començat a fer, el qual no s'ajustava a l'art i no es trobava al 

seu lloc, a més de mancar-li fonament: 

"encontrándose eregido Un Pilar nuevo en el mencionado puente, 

es de dictamen el exponiente el que de precisión se deve aquel 

derruyr por falta de fundamento, y no podérsele formar en la 

positura en que se alla a causa de la indisposición de la fábrica de 

él, que no se encuentra según arte, y con proporción para servir al 

mencionado puente, independiente de no allarse en la situación que 

le corresponde." 

A la vista d'aquest informe, el Capítol considerà 

que, efectivament, 

"para la seguridad de este edificio convendria derruir un pilar que 

se encontrava situado a su inmediación, por quanto padecía según 

arte las nulidades y defectos dados a entender" 

i acordà aprovar la contrata d'aquesta obra al mateix Josep 

Gomis que feia el pont, "hasta en la cantidad de 55 libras." 

Com comenta Ibarra en referir la notícia, 

"empiezan a verse los resultados prácticos de aquel excesivo 

beneficio obtenido en la subasta de las obras." (20) 

Certament, a l'Elx de meitat del set-cents es 

creuaven molts interessos, especialment per part dels 

mestres Irles, els quals estaven implicats en nombroses obres 

del municipi, entre elles les del pont Vell i les de l'esglesia 

de Santa Maria, en el procés de construcció de les quals es 

pot entreveure que els Irles intentaren sempre traure els 

màxims beneficis possibles, a despit de la qualitat de l'obra. 

Així, després de veure l'informe de Josep Fauquet, el 

24-04-1755, el Capítol el nomenà sobrestant de les obres del 

pont, "en atención a su mucha pericia en este assumpto." 

Però Fauquet no degué arribar a exercir tal funció, ja que a 

penes dos mesos després del seu nomenament s'acomiadà i 

el 25-06-1755, el Capítol posà en el càrrec de sobrestant 

Salvador Agulló, qui es dedicava "a cuidar del mensionado 

exercicio mucho tiempo ha." (21) 

En juliol l'obra es trobava prou avançada, però 

calia amuntegar més materials, la qual cosa no podien fer 

aleshores els llauradors per trobar-se "preocupados en la 

siega y trilla de sus mieses," així que s'acordà pagar 100 

lliures al sobrestant Salvador Agulló perquè pagàs el port 

dels materials que calien i evitar, així, els perjuís que, 

d'aturar-se, "experimentaría la obra en un estado tan crítico y 

adelantado como el que tiene." (22) Tanmateix, en agost 

tornaren a sorgir dificultats, ara de carácter administratiu en 

considerar el Capítol que "se han ofrecido dudas sobre la 

Ynteligencia del mismo Decreto" pel qual el duc havia 

autoritzat gastar en l'obra el producte del Saladar. L'acta de 

la sessió reflexa una reunió llarga i agitada en la qual es 

plantejava si amb els actes de remat de les obres s'havien 

vulnerat o no els drets que sobre la propietat del Saladar 

reclamaven tant la vila com el senyor. Especialment es volia 

interpretar com un acte de possessió senyorívola la presència 

de l'alcalde major, nomenat pel duc, en el moment de 

rematar les obres. Es demanà dictamen a l'advocat de 

l'Ajuntament i a dos advocats més de fora, però amb cap 

d'ells no es va poder traure clarícia, ja que no informaren per 

escrit, així que es demanà un informe a uns altres advocats 

d'Oriola. Al marge de l'aparell burocràtic, alguns capitulars 

insistiren en la importància i necessitat del pont, tant per al 

trànsit dels habitants d'Elx com per als forasters, "siendo 

como es carretera para las ciudades de Murcia, Orihuela, 

Valencia y otras," com també que allò més llastimós era que 

ni els metges ni els rectors 

"pueden con la decencia y facilidad que podían asistir a los 

enfermos y moribundos del Arraval de Santa Teresa cituado a la 

otra parte de la rambla." 

L'opinió dels capitulars quedà dividida: mentre uns 

volien esperar el dictamen dels advocats d'Oriola, la majoria 

va voler continuar les obres. Finalment guanyà aquesta 

última postura i s'acordà que ni l'assistència de l'alcalde 

major ni cap altre acte disminuïa ni augmentava els drets que 

poguessen tenir la vila o el senyor sobre les terres del 

Saladar. De tota manera, per si de cas, s'acordà també que 

l'alcalde major no assistís al remat de les noves obres del 

pont. (23) De conformitat amb tal acord, l'Ajuntament 

procedí a "formalisar los correspondientes capítulos y a 

publicar en los sitios acostumbrados de esta villa la novedad 

de dichas obras," les quals, s'advertia, eren independents "de 

las que se subastaron y quedaron asentadas en el primer 

Remate que se hiso a favor de Joseph Gomis." El 

30-08-1755 s'aprovaren els capítols de condicions, 

"dando por bien hecho el principio de los pregones, los que se 

continuarán hasta el día siete de septiembre próximo viniente a las 

quatro oras de su tarde, que se señala para el sobre dicho remate." 

(24) 

Adjudicada aquesta última part de les obres, en 

octubre es nomenà Ricard Sànchez com a nou sobrestant de 

les obres, ja que l'anterior que ocupava el càrrec, Salvador 

Agulló, "se alla ocupado en otras Dependencias de la Ilte. 

Villa." (25) 

A començament del 1756 es van presentar al 

Capítol dos interessants memorials de les despeses fetes per 

la vila en acarrejar materials al pont, la qual cosa, com hem 

vist, havia quedat de compte de l'Ajuntament i havia estat 

contractat a meitat de l'any anterior. Aquests documents 

mostren la continuïtat en l'execució de les obres, com també 

l'interès de la vila en l'edifici. El primer està datat el 

30-12-1755, duu la signatura de Salvador Agulló i comprén 

amb detall "los jornales de galeras y peones que han 

travajado en las obras del puente," entre el 24-07-1755 i el 
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02-09-1755, els quals pujaven a 1.117 reals. El segon, datat 

el 01-01-1756, és també un "Memorial de los gastos 

causados en portear materiales para las obras del puente," el 

signa el sobrestant Ricard Sànchez i comprén des del 

02-10-1755 a final d'any. La despesa era de 685 reals. (26) 

Finalment, el 14-01-1757 el Capítol veié i aprovà la 

liquidació de l'obra del pont. Segons els llibres d'actes, 

"los Libramientos y papeles despachados contra Ysidro Agulló, 

Depositario de los efectos de Saladares, sobre la reedificación del 

Puente principal de este común" 

importaren un total de 5.060 lliures, (27) una quantitat força 

més elevada que les 3.616 lliures amb que isqué l'obra i 

superior al doble de les 2.070 lliures en les quals es va 

rematar. Com hem dit, l'obra de reconstrucció del pont 

comportà la col·locació d'una cadena o ull nou a la part de 

llevant, com també la construcció del tallamar, sobre el qual 

es construiren dos casalicis barrocs, un, al nord, amb una 

capella dedicada a la Mare de Déu de l'Assumpció i l'altre, al 

sud, amb una capella dedicada a Sant Agatàngel, tots dos 

patrons d'Elx. (28) 
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01. MANTENIMENT DEL PONT 

 

Els casalicis del pont no sols tenien una funció religiosa —la 

qual han mantingut fins els nostres dies— sinó també 

econòmica, la de recaptar almoina. Així, l'any següent 

d'acabar-se el pont, la capella de la Mare de Déu ja donava 

diners, car el 31-05-1758 el Consell en nomenà recaptador, 

"llevando un quaderno de quenta y rasón." El Capítol 

considerà que calia prendre aquesta mesura 

"para que las limosnas que se hacen a Nª Sª de la Assumpción del 

Puente tengan la mayor seguridad y los fieles no entibien la 

devoción verificándose algún extravío." (01) 

A més d'aquest fet menor del desenvolupament 

d'una nova escena urbana a Elx durant el set-cents 

relacionada amb el pont de Santa Teresa, el Consell hagué 

de fer contínues obres de manteniment de la fàbrica, amb les 

quantioses inversions econòmiques consegüents, ja que el 

trànsit constant de passatgers i de carruatges i les avingudes 

d'aigua per la rambla, amb un gran arrossegament de terra i 

pedres, el feien sovint malbé. Fet i fet, aquest fou l'edifici 

més cuidat a Elx durant bona part del que restava de segle. 

Ja el 1767, vist l'èxit que havia tingut en desembossar el 

pantà, el Consell acordà encarregar l'enginyer Pedro de Ara 

que 

"desembarassara uno de los ojos del puente principal que se halla 

ocupado en la mayor parte de un promontorio de Peña y tierra 

firme." 

Així, doncs, se li havia de passar tal 

"recado, para que se tome el travajho de reconocer dicho embaraso 

y dar su relación de los medios más seguros y menos costosos que 

concibiese para que pueda quitarse y conseguir el perfecto uso del 

supracitado ojo." (02) 

El 1768 es feren per primera vegada obres de 

manteniment pròpiament dites, motivades per l'intens ús que 

suportava el pont. Així, el Capítol considerà que 

"el puente se va destruyendo por el traqueo de la multitud de 

carruajes que lo transitan, por ser el tránsito continuo y preciso para 

las ciudades de Valencia, Alicante, Orihuela, Murcia y Cartagena," 

motiu pel qual s'acordà que 

"se compongan los ojos que tiene y arene todo a efecto de 

precaberle su conservación." (03) 

Les despeses van continuar els anys setanta. El 

1770 el Consell va aprovar la despesa feta en reparar la 

cadena del pont, (04) el 1775 van haver despeses en "sentar 

piedras sellares que se havían quebrantado en el puente 

principal" (05) i en la tardor del 1776, després d'una forta 

avinguda per la rambla, s'hagueren de fer obres de 

consolidació i de reparació que degueren ser importants, ja 

que el mestre d'obres que se n'ocupava arribà a alçar un 

plànol de l'obra. Aquest mestre, Joan Martínez, féu un 

memorial de 

"tasación del coste de terraplén, cadena y demás que evite el 

perjuicio que amenaza con la formidable avenida de la rambla, 

manifestados sus extremos en el mapa o plan formado por el mismo 

Maestro." 

El mes següent ja s'aprovà el memorial de despeses 

ocasionades per la 

"recogida de piedra viva que ha de servir en la obra proyectada del 

Puente Principal, composición de su cadena y reparo de otros 
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presisos, motivado de las avenidas de agua por la Rambla." (06) 

A l'Arxiu Històric Municipal es conserva un bell i 

interessant plànol setcentista del pont Vell, sense data ni 

signatura, el qual conté dues plantes i un alçat de l'edifici, 

com també indicacions sobre els moviments de terra, les 

cintres i els estrebats necessaris per a fer certes obres de 

reparació. Es tracta d'un document gràfic d'una gran qualitat 

tècnica i formal, relacionable amb l'obra dels enginyers 

militars i dels mestres acadèmics setcentistes. (07) Molt 

probablement es tracta d'aquell mateix plànol fet el 1776 pel 

mestre Joan Martínez i Porras per a reparar el pont. Aquest 

mestre, com veurem, fou també l'autor del plànol setcentista 

del conjunt de la ciutat d'Elx que es troba a l'Arxiu del 

Servei Geogràfic de l'Exèrcit. Joan Martínez i Porras, nascut 

el 1729 i titulat a l'Acadèmia el 31-01-1791, als 62 anys, 

(08) se'ns mostraria, així, com un mestre setcentista de 

formacó culta, en les actuacions del qual a Elx seria d'interès 

aprofundir. 

La cura que aquests anys el Consell tingué del 

pont, com també les reparacions que s'hi feren indiquen 

clarament que aquesta obra es considerava, amb el pantà, 

l'obra pública més important d'Elx. Les reparacions es 

vinculaven també a l'interès que la vila tenia a finals del set-

cents pels camins públics i pel sistema de comunicacions al 

terme d'Elx, com manava l'ordre de Carles III del 10-6-1761 

sobre reparació dels camins del regne de València. (09) A 

més, però, dins la xarxa de camins del nostre terme, el pont 

Vell era una peça urbana i econòmica clau en tant que 

construcció fonamental perquè el trànsit de viatgers, tropes i 

mercaderies entre Madrid, València i Alacant d'una banda i 

Oriola, Múrcia i Cartagena de l'altra, passàs forçosament per 

la població en haver de buscar el nostre pont per a travessar 

el riu. El pis del pont era de terra i el 1777, per primera 

vegada, l'Ajuntament aprovà les despeses fetes en "enarenar 

el puente principal de esta Villa," les quals pujaren a 152 

reals. (10) Aquesta calçada del pont era l'única de tota la 

població on es composava el sòl de terra de forma regular i 

sistemàtica, ja que la tasca d'arenar el pont es féu moltes 

vegades els anys següents, sempre al mes de juliol. En 

ocasions, el pont s'arenava a la vegada que es calçaven els 

pilars, ja que les avingudes li soscavaven la base. Així, el 

1788 es veié un certificat del mestre d'obres Felip Garcia 

"del coste que ha tenido el calsar y arenar el Puente 

Principal, que estava muy escavado." (11) La mateixa 

operació de tirar arena es féu l'any següent, el 1789, ja que 

hi havia 

"presisa y urgente nesesidad de arenar el puente de esta villa y 

evitar por este medio el que no se maltrate su obra por el tránsito de 

carruajes." 

El Consell acordà que "se efectue este repaso de 

arenarle como se ha acostumbrado en otras ocasiones." (12) 

També el 1791 es composà el pis del pont, ja que es trobava 

"bastante descarriado por el mucho tránsito de carruajes;" 

(13) el 1795 s'aprovà un nou certificat de 166 reals per 

transportar arena destinada al sòl de terra del pont principal 

(14) i el 1797 es gastaren 128 reals en la "obra hecha en la 

calsada del Puente maior." (15) 

Tanmateix, devers els últims anys del segle, l'obra 

de fàbrica del pont Vell es trobava prou malmesa, sense que 

el Consell hi fes reparacions. Les constants denúncies 

d'aquest fet per part dels capitulars, com també la remissió 

contínua del tema a informe dels mestres, en lloc d'actuar de 

forma decidida i directa com s'havia fet en altres ocasions, és 

indicativa de l'inici de la decadència econòmica de l'Elx 

setcentista, amb la minva de les exportacions de sabó i de 

productes agraris. Així, malgrat les grans reparacions fetes el 

1776 pel mestre Porras, ja el 1787, el Capítol va considerar 

que 

"las avenidas continuas de aguas pluviales han destruido 

absolutamente las cadenas y enlases de cantería y mampostería de 

los ojos del Puente de cantería de esta villa que sirve para el tránsito 

común de cavallerías y carruajes y personas y de camino público, 

de tal modo que se halla expuesto en cualquier avenida a perecer." 

Es manà que els mestres de la vila fessen visura i 

reconeixement exacte i valoració del cost de les obres de 

reparació, formant un expedient per tal de demanar permís al 

Consell de Castella per a fer les obres amb diners del sobrant 

de propis. (16) No hi ha notícia, però, que es fessen aquestes 

obres de reparació i el 1793 tornaren a haver rotures, ja que 

amb motiu d'una 

"extraordinaria avenida de aguas por el cause de la Rambla, ha 

padecido algún quebranto el puente principal en el macho y cadena 

de sus ojos o arcos." 

També en aquesta ocasió, segons l'acta capitular, 

els mestres pedrapiquer i albanyil havien de reconèixer el 

pont i fer informe de tot allò que s'hagués de reparar, com 

també del cost. (17) Però tampoc en aquesta empenta es 

degueren fer les obres de consolidació necessàries, ja que 

dos anys després, el 11-09-1795 els capitulars inistiren en 

que els mestres Garcia i Yrles havien de fer relació dels 

danys que patia la cadena del pont, la qual es trobava 

derruïda i exposava tota la construcció a patir 

"igual desgracia, por las avenidas del torrente o Rambla para cuyo 

tránsito esta constituido." (18) 

Aquest any de 1795 el pont es devia trobar ja en 

molt mal estat, ja que en sessió del 25-09-1795, el Capítol va 

veure el pressupost de les obres de reparació, ço és el 

"coste que se necesita para componer los pilastrones, taxamar y 

demás obras que se advierten destruidas en los dos ojos del puente a 

causa de las muchas havenidas que se han experimentado en los 

años anteriores." 

La quantitat pressupostada era elevada, 12.680 

reals, i s'acordà demanar permís a l'intendent per a fer la 

despesa. (19) Però l'edifici no es reparava i el 12-01-1798 es 

tornà a tractar del mal estat de l'obra. Els capitulars insistiren 

en demanar un nou informe dels mestres Garcia i Yrles, ja 

que "la cadena del puente se halla bastantemente destruida 

por las copiosas avenidas de aguas." (20) Uns mesos 

després, el 20-04-1798, es tornà a insistir en que la cadena 

del pont es trobava "sumamente escarnada, amenasando una 

total ruína," per la qual cosa s'insistí de bell nou en que els 

mestres Garcia i Yrles fessen una certificació amb l'import i 

expressió del deteriorament de les obres, com també de tot 

allò que hi veiessen digne de reparació. (21) En aquesta 

ocasió, els mestres pressupostaren la reparació del pont en 

1.070 lliures, una quantitat elevadíssima, i el Capítol tornà a 

acordar fer representació al Consell de Castella, mitjançant 

l'intendent del Regne, perquè aprovàs l'obra i la despesa. 

(22) No hi ha constància, però, que arribàs aquesta 

autorització del Consell de Castella i el Capítol a penes 
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continuà fent les obres petites d'agençament i reparació, com 

ara el mateix 1798, quan, segons un certificat del mestre 

Garcia, s'havien gastat 143 reals. (23) Aquesta dolenta 

situació del pont heretada de l'antic règim originà greus 

problemes durant la primera meitat del vuit-cents, amb 

l'abandó de l'obra, que amenaçà enrunar-se en diverses 

ocasions. 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 31-05-1758, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 30-10-1767, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 12-08-1768, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 07-02-1770 i memorial annexe, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 10-03-1775, AHME. 

(06) Ibídem, actes del 22-11-1776 i 18-12-1776, AHME. 

(07) Mapa que comprende la descripción del Plan y sitio del 

Puente de la Villa de Elche, 1776 [?], Planero, s/sig., AHME 

(08) Julián ESTEBAN, La transición profesional..., 1983. Dec la 

dada a Joan Calduch. 

(09) Dec la suggerència a Joan Calduch. 

(10) Libro de Cabildos, acta del 08-08-1777, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 11-07-1788, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 31-07-1789, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 01-07-1791, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 17-07-1795, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 25-08-1797, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 18-05-1787, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 14-10-1793, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 11-09-1795, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 25-09-1795, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 12-01-1798, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 20-04-1798, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 27-04-1798, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 14-09-1798, AHME. 

 

02. CASERNA DE CAVALLERIA 

 

La caserna de cavalleria o quarter Vell era un imponent 

edifici militar construït per la vila al Pla de Sant Josep, a 

ponent del raval de Santa Teresa, vora el camí d'Oriola. Es 

trobava situat entre els actuals carrers de Marià Benlliure, 

José María Peman, Pasqual Caracena i Gabriel Miró. Les 

obres duraren catorze anys, entre el 1757 i el 1772, en un 

procés de construcció accidentat i costós que encara es 

continuà després d'acabar la construcció, tot al llarg del 

segle, ja que la vila hagué de fer-hi abundants reparacions i 

treballs de manteniment. L'edifici tenia una planta 

rectangular, orientada segons els punts cardinals i fou l'única 

mostra que hi hagué a Elx d'arquitectura militar a l'edat 

contemporània. Constava de planta baixa i pis, amb un gran 

portal d'accés de pedra picada i un gran pati central al 

voltant del qual s'ordenava el conjunt, seguint una tipologia 

de caserna habitual arreu els regnes d'Espanya durant el set-

cents. Després de diversos avatars durant el vuit-cents i el 

nou-cents, el quarter Vell d'Elx fou derrocat devers el 1960 

per a construir al seu solar un gran centre comercial i 

d'habitatges. A més dels llibres d'actes que hem consultat 

com a eix vertebrador del nostre treball, per a un 

coneixement profund del procés de construcció de la caserna 

de cavalleria d'Elx, que sobrepassaria aquest estudi, caldrà 

analitzar un gruixut llibre de comptes conservat a l'Arxiu 

Històric Municipal d'Elx, que conté, segons es diu al títol, 

"los documentos originales de cargo y datta de su 

justificación," ço és les certificacions dels enginyers militars 

directors de l'obra, com també els detalls de les incidències 

de la construcció des de l'inici de l'obra fins l'acabament. 

(01) 

Ramos, citant el cronista vuitcentista Torres, dóna 

una pintoresca explicació de l'origen del quarter: segons ell, 

durant les primaveres, les cavalleries de l'exèrcit reial eren 

desplaçades a la costa "a que tomaran el forraje o verde," la 

qual cosa causava perjuís i molèsties als habitants dels 

pobles que havien d'allotjar els militars en les seues cases i 

féu necessària la construcció d'un edifici 

"capaz para albergar a los escuadrones que vinieran para 

aprovechar los forrajes aquí existentes, así como habitaciones 

cómodas y espaciosas para jefes y oficiales." (02) 

Aquesta curiosa explicació es trobava també en un 

informe fet per a la Intendència General de València el 

1834, en un dels molts intents que féu la vila durant el vuit-

cents perquè el govern espanyol reparàs l'edifici. Aquest 

fantasiós memorial explicava que la caserna havia estat 

construïda "por un señor Obispo," ja que "siendo aquel 

pueblo donde de inmemorial va la tropa de cavallería a 

forrajear por abundar aquel terreno en pasto," calia "un lugar 

donde permanecer sin causar incomodidad al pueblo." (03) 

En realitat, i com és ben sabut, les casernes construïdes 

durant el set-cents a les ciutats i viles d'importància, 

acomplien una funció estrictament militar i, amb elles, els 

veïns es veien deslliurats d'haver d'albergar els soldats en les 

seues cases. Fet i fet, aquest tipus d'edificis fou un dels més 

habituals construïts pels enginyers militars durant el set-

cents a molts pobles dels regnes d'Espanya. Així, a l'arxiu de 

Simancas hi ha nombrosos plànols de casernes projectades o 

construïdes arreu els Països Catalans, gairebé tots ells datats 

als anys centrals del set-cents. Aquesta documentació 

comprén les casernes de les ciutats i viles d'Alacant (1739), 

Barcelona (1720, 1721, 1724, 1739, 1740, 1741, 1749, 

1759, 1764 i 1800), Cardona (1718) Castelló (1760), Girona 

(1724, 1739, 1740 i 1741), Ontinyent (1740), Oriola (1747), 

Palma de Mallorca (1727, 1728, 1768 i 1773), Reus (1751), 

Tortosa (1739), València (1749) i Vilafranca del Penedés 

(1751). El 1741 l'enginyer Nicolau Agusti Bodín arribà a fer 

inclús un projecte genèric de caserna per a diversos llocs del 

regne de València. (04) Veiem, doncs, que la caserna fou 

una construcció molt comuna durant el set-cents i que l'obra 

del quarter d'Elx fou una més de les moltes actuacions dels 

governs municipal i estatal en relació a l'arquitectura militar, 

projectada i dirigida pel cos d'enginyers militars. 

De fet, ja al reglament del 20-04-1718 sobre 

establiment de quarters, es propugnà que l'exèrcit espanyol 

deixàs de moure's pel territori i s'establís en uns llocs fixes, 

estratègicament situats, on s'havien de construir casernes per 

a l'allotjament de la tropa. Amb això es pretenia, segons el 

reglament, no sols el "alivio y disciplina de la tropa," sino 

també 

"redimir a los pueblos del gran peso y molestia que les causa el 

alojamiento de ellas en sus propias casas, y siendo en todas partes 

carga de los mismos pueblos este gasto." 

Les casernes s'havien de situar preferentment vora 
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les fronteres, vora la línia de costa i a la Cort. El reglament 

establia el número de batallons d'infanteria i d'esquadrons de 

cavalleria que es destinaven a cada província (sis de cada 

branca pertanyien al regne de València), considerant també 

que l'exèrcit era un element de consum estable que servia de 

factor multiplicador per al desenvolupament dels pobles on 

es situava, ja que podien 

"en tiempo de paz disfrutar el beneficio de vender a las tropas los 

frutos y géneros que les sobrase, y circular el dinero por todas 

partes, para alivio de los mismos vasallos, de quienes son deseadas 

las tropas por esta razón, siempre que observasen buena regla, 

como la ejecutan hoy, mediante paga regular; y espero que con el 

establecimiento de los mencionados cuarteles (en los cuales podrán 

vivir sin causar molestia alguna en sus casas a los vecinos) serán 

aún más apetecidas y solicitadas de los pueblos." 

La cavalleria s'havia d'allotjar "en las villas y 

lugares en que hubiese abundancia de granos, paja, buenas 

aguas, y sanidad del sitio," per a la qual cosa s'havien de 

"reconocer y proponer los parages que fuesen más a propósito, 

según la concurrencia de estas circunstancias, sin otra 

consideración alguna, más que las referidas, y la de procurarse que 

los cuerpos queden reunidos lo mas posible; y que en los parajes 

que se hubiesen de destinar no haya falta de materiales para la 

fabricación de los cuarteles, u otra disposición para alojar estas 

tropas." (05) 

En la transformació urbana d'Elx, la caserna de 

cavalleria ocupà un espai rellevant per motius urbanístics, 

car es trobava situada justament entre la ciutat del set-cents i 

el que seria l'eixample noucentista, però també pel fet que, 

com es veu als llibres d'actes, el Capítol hagué de tractar a 

bastament sobre l'edifici i, encara que era un dels immobles 

més inútils per a la població, ja que no li donava cap servei 

directe, consumí importants despeses municipals i el seu ús 

militar creà nombrosos problemes a l'Ajuntament. L'ús de la 

caserna d'Elx desmentí, com era d'esperar, l'opinió del 

reglament del 1718, segons el qual la presència de la tropa 

era un benefici per a les poblacions on s'instal·lava. 

El Consell de la vila considerà per primera vegada 

que calia construir una caserna de cavalleria el 1757, tot just 

acabada la reconstrucció del pont Vell. Per a explicar les 

necessitats que la vila tenia d'aquest edifici, Ibarra es referí al 

"gran número de exemptos, nobles y familiares de la Inquisición 

existentes, pues en más de una ocasión se encontraba el 

Ayuntamiento con el apuro de no hallar casas donde alojar las 

tropas." (06) 

El Capítol pensà fer l'obra de conformitat amb una 

Reial Ordre del 1749 sobre construccions militars i el 

08-06-1757 acordà dirigir-se a l'intendent general del Regne 

i demanar-li permís per a invertir els cabals sobrants de 

propis i arbitris 

"en la fábrica de Quartel que tanto necesita este común, y que para 

ello se sirva dar las reglas e instrucciones que conciernan al mayor 

asierto e indemnidad del Ayuntamto." (07) 

Les circumstàncies, però, degueren forçar el 

Consell a emprendre l'obra immediatament, ja que dos 

mesos després de tractar la qüestió, el 17-08-1757, el capità 

general del Regne envià a Elx 

"un oficial de la Brigada de Carabineros Reales para la formación 

de aloxamiento correspondiente a quatro compañías y la Plana 

mayor del mismo cuerpo." 

L'hostatge dels soldats s'havia d'executar "sin 

exemción de personas" i, amb la finalitat d'aconseguir les 

cases, van haver d'eixir personalment "para la notación del 

vecindario el mismo alcalde mayor, el ordinario" i diversos 

regidors. (08) Segons Ibarra, aquesta providència donà 

"ocasión y margen a mil disgustos. Y para lo sucesivo nombró el 

alcalde dos comisarios de guerra que se entenderían con la tropa 

para su alojamiento, alejando de este modo todo compromiso al 

Cabildo." (09) 

Aquesta enutjosa situació degué motivar que l'any 

següent, el 23-12-1758, el Capítol acordàs "formar un ramo 

de autos sobre la construcción de obras del Quartel para la 

real tropa" i assenyalàs el remat per al 21-01-1759, "con 

arreglo al méthodo dado a entender por el Yngeniero Dn. 

Pedro Torbe en su papel que ha entregado a este intento." La 

vila acordà encomanar la direcció de l'obra al mateix Pere 

Torbe, tenint en compte l'opinió de l'intendent del regne, 

favorable a Torbe, 

"y las seguridades de su desempeño, mérito y abilidad para que a su 

dirección se hagan las obras del Quartel." 

A més, segons deien, s'estalviarien el sou d'un 

mestre. El Capítol consignà a Torbe 

"en remuneración y pago de su travajo, y por vía de ayuda de costa, 

un peso duro diario, que se entienda desde el día dose de 

Noviembre pasado de próximo hasta el en que se ausentase de esta 

villa." (10) 

Per a la construcció del Quarter es destinaren "la 

quarta parte de arbitrios," una quantitat molt important per a 

les disponibilitats econòmiques de la vila. (11) Si hem de 

creure Ramos, com que els il·licitans estaven contents per la 

proximitat de veure's deslliurats de les molèsties que creaven 

els soldats hostatjats en les cases particulars, van fer festes 

solemnes dedicades a Maria de l'Assumpció. (12) 

Certament, pel seu destí militar, l'obra devia tenir gran 

importància per a la ciutat i per al regne, ja que originà 

constants intervencions de l'intendent, qui es referí primer a 

l'idoneïtat de l'enginyer Pere Torbe com a director de l'obra, 

i, després, en diverses cartes adreçades al Capítol, tant ell 

com Torbe insistiren en la necessitat de nomenar un 

sobrestant per a controlar l'execució, la qualitat dels 

materials i el jornal que havia de percebre el contractista. 

Finalment es nomenà sobrestant un tal Joan Pere Davila. 

(13) 

El procés s'inicià tot seguit. Així, el 02-04-1759, el 

municipi acordà fer les escriptures de compra-venda de les 

terres on s'havia d'alçar l'edifici, ço és que 

"se zelebren las escrituras de compras de tierras que el excmo. Sr. 

Duque de Arcos se ha servido facilitar, como, y también las de 

Marcos Amorós, para la construcción del Quartel de Cavallería." 

(14) 

I el 25-05-1759, el Capítol aprovà el pagament de 

les quantitats estipulades per a la compra, segons les 

escriptures fetes el 14-04-1759 davant el notari Josep 

Sansano. Al duc se li comprà un bancal de terra de dotze 

tafulles de superfície situat en el "Llano de San Jose, a la 

salida de esta población" per 1.920 reals i a Marc Amorós 

un altre tros de terra, situat al mateix lloc, de deu tafulles, 

una oxava i deu braces de cabuda, per 2.500 reals. En total 

eren uns 20.966 m2, una superfície extensíssima, 

"cuyo terreno deve servir para que en él se fabrique el Quartel de 
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Cavallería en que se está entendiendo para el acomodo de la tropa." 

(15) 

Una Reial Ordre del 12-03-1759 autoritzà l'inici de 

les obres i el 15-06-1759, segons Ibarra, l'alcalde major 

d'Elx col·locà la primera pedra davant un nombrós grup 

format per capitulars, regidors, síndic i curiosos. (16) 

Però el mateix 1759 va fugir el dipositari 

majordom dels fons de propis i arbitris amb una quantitat de 

diners, part de la qual s'havia de destinar a la fàbrica de la 

caserna: 

"bien hera notoria la fuga y ocultación que de su Persona havía 

hecho en la noche del día veinte y uno del que sigue Josep 

Torregrosa de Riso, Mayordomo de Propios y Arvitrios, faltando 

crecida porción de este caudal por no havérsele encontrado alguna 

en el arca de su manejo y demás oficinas de su casa." 

El Capítol nomena un nou dipositari i un altre més 

encara qui havia de tenir compte d'una manera específica de 

la part destinada a les obres del quarter. (17) Com a 

conseqüència de l'estafa, l'assentista de l'obra, Bernat Vidre, 

denuncià que l'Ajuntament havia fet dos lliuraments a 

Torregrosa, de 1.600 i 9.060 reals, els quals ell no havia 

cobrat, malgrat haver donat les cartes de pagament, 

"sólo con la confianza de lograr la satisfacción y extraher de su 

poder estos caudales a medida de la necesidad de expenderles en 

dicha obra [...] fiando al Depositario los libramientos con las cartas 

de Pago en mas de 4.000 pesos y cobrándoles en diferentes partidas 

menudas, a proporción de las urgencias." 

Amb la fugida, el majordom havia deixat descobert 

Vidre en 38 lliures d'un lliurament i 147 de l'altre i 

l'assentista demanava diners per poder continuar les obres, 

com també que l'Ajuntament li pagàs allò que el dipositari 

s'havia emportat. (18) Tanmateix, quan el Capítol veié la 

queixa de Vidre, l'envià a l'alcalde ordinari, qui era 

"entendido en las Diligencias de quiebro del dicho Torregrosa, para 

que le administre justicia en lo que la tenga." 

En la mateixa sessió s'examinaren els comptes de 

la part dels impostos de l'arrendament de tendes destinats a 

la construcció de la caserna. Hi corresponien 51.309 reals, 

els quals havien de passar al nou dipositari dels fons de les 

obres. (19) 

Les coses es degueren resoldre, ja que no tornem a tenir 

notícies del quarter fins tres anys després quan, el 

24-11-1762, Vidre informà el Capítol que havia hagut de 

suspendre l'obra des d'aquesta data 

"hasta que Vss. dispongan lo conveniente y que no sea perjudicial y 

Dañoso al suplicante ni a la obra." 

El motiu era que, malgrat estipular-se en el 

contracte que el pagament es faria segons certificacions de 

quinze en quinze dies, feia més d'any i mig que no cobrava 

res. Ja que Pere Torbe, "Yngeniero en geffe, y Director de 

dicha obra," s'havia absentat, per la qual cosa 

"no se mide según contrata y remate que me han hecho Vss. la obra 

hecha en su ausencia, ni libra su importe, ni Vss. dan disposición a 

ello, ni mandan se le dé dinero." 

El Consell s'inhibí i envià el contractista al marquès 

d'Avilés, intendent del Regne. Vidre féu un nou memorial 

on exposava el mal que representava per a l'obra el fet de 

tenir-la aturada, pel 

"perjuicio de su deterioración, pues se encuentra en estado de 

mover las bóbedas del último cuerpo, estación adelantada, pero 

también peligrosa mientras no se cubra." 

També exposava els seus propis perjuís per 

"estar parado des del día 24 de noviembre, sin recobrar lo que tiene 

ganado y sin livertad para emprender otras obras." 

Però l'intendent també s'inhibí i envià Vidre al rei, 

encara que autoritzà la vila a "socorrerlo por vía de buena 

cuenta con la cantidad que fuese prudentemente necesario." 

El Capítol, efectivament, perquè no s'aturassen les obres 

acordà donar-li a compte vint lliures, quantitat, certament, 

ben poc generosa. (20) L'any següent, però, el 02-03-1764, 

ja es trobava destinat "a las obras que están executando en 

esta villa y Quartel de Elche," un important enginyer militar 

del set-cents. Es tractava del tinent coronel d'infanteria 

Pedro Fernando de Ara, enginyer dels reials exèrcits, places 

i fronteres de Sa Magestat, qui intercedí per l'assentista 

Vidre. Ara féu saber a l'Ajuntament que havia rebut una 

carta de l'intendent, segons la qual 

"el quinto que se retiene al impresario según su contrata es, al 

parecer, por vía de fianza, para que no falte fondo con que 

continuar la obra, y siempre que ésta le necesite deve facilitársele 

con proporción, pues siendo haver propio del mismo impresario, no 

es razón que se le escasee sin fundado motivo." 

El contratista Bernat Vidre féu immediatament un 

altre memorial demanant aquella cinquena part de la fiança 

que l'intendent proposava que no se li escassejàs. El Capítol 

s'informà dels diners que Vidre havia obtingut i de les obres 

que s'intentava adelantar "para la más prompta conclución 

del Quartel," però no va resoldre res. (21) Uns mesos 

després, Pedro de Ara informava que Bernat Vidre havia 

mort, motiu pel qual no s'havia pogut fer medició "de lo que 

tenían trabajado y adelantado en las obras del Quartel," però 

que, per tal de poder continuar l'obra i pagar els operaris que 

hi treballaven, els hereus de Vidre necessitaven que 

l'Ajuntament els lliuràs diners. Ara calculava el deute en 

5.000 pesos i proposà que se li'n lliurassen 800 a Josep 

Serna, qui havia estat nomenat per Vidre tutor i cuidador de 

les obres. Així ho acordà fer el Capítol el 11-05-1764. (22) 

Unes setmanes més tard, per ordre de l'intendent, s'acordà, 

així mateix, pagar al nou director de l'obra, Pedro de Ara, 

vint reals diaris, la mateixa quantitat que cobrava Torbe. 

(23) 

Tres anys després, el 1767, l'Ajuntament tornà a 

tractar de les obres de la caserna per qüestions 

administratives. Així, el Capítol va debatre si s'havien de 

pagar o no més rebuts d'aquestes obres sense l'autorització 

prèvia del Consell de Castella. En contra de l'opinió d'alguns 

capitulars, la majoria considerà 

"que de cesar en el progreso de las obras, quedarían arriesgadas a 

perderse las practicadas, en el estado que se hallan, por cubrir de 

texa parte de ellas y de consiguiente expuestas a su ruína con las 

inclemencias del tiempo y de las lluvias y mucho más las de las 

cisternas que se están practicando para recoger las aguas para el 

abasto de la tropa." 

S'acordà, doncs, continuar les obres i pagar 

l'arrendador setmanalment fins que tornàs l'enginyer, qui es 

trobava ocupat "en el proyecto de caminos por Real Orden." 

Comunicada la qüestió a l'intendent, aquest coincidí amb el 

parer de la vila i manà expressament als capitulars que 

"continuen en facilitar al asentista los libramientos 

acostumbrados." (24) 
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Mentre es feia l'edifici, fou objecte de tracte tant 

l'aigua de pluja necessària per a plenar els aljubs de la 

caserna, situats al pati, com l'aigua que es replegava sobre la 

mateixa caserna i els seus eixamplaments, una gran extensió 

de terreny, com hem vist, de més de 20.000 m2. Així, el 

1763, un hisendat, Ginés Garcia, exposà que 

"en las ocasiones de aguas lluvias, suelen detenerse algunas a la 

sircunferencia del Quartel que se está construyendo, las quales en 

ves de favor son de perjuicio a sus paredes" 

i demanava permís per a "encaminar-las a su hazienda en el 

entretanto que Vs. no las necesite," permís que donà la vila 

només mentre fos la seua voluntat. (25) També en relació 

amb l'aigua, el 02-12-1768 el Capítol considerà que les 

vessants de la caserna no serien suficients per a abastir 

l'aigua de les cisternes que s'hi construïen i, havent 

conferenciat aquest punt entre l'Ajuntament i el marquès de 

Carrús, s'acordà fer una permuta entre tots dos: l'Ajuntament 

es quedaria amb el dret sobre les aigües "de la vertiente que 

pasa al huerto de la Torre," de la qual podria prendre tota 

l'aigua que necessitàs "para las cisternas hechas y que se 

hicieren en dicho quartel." A canvi, el marquès es quedaria 

"el Algibe Viejo (de las eras) que se alla al paso de dicha vertiente, 

en cuyo convenio se reconoce notorio beneficio a la causa pública." 

En sessió del 03-02-1769 el Consell donà poders al 

síndic per a escripturar el conveni fet amb l'apoderat del 

marquès. (26) 

La caserna de cavalleria també disposava d'un desaigüe que 

devia anar directament a la rambla del Vinalopó, ja que, 

anys després, l'Ajuntament veié una carta de l'intendent del 

Regne datada el 26-06-1786, per la qual habilitava la vila a 

gastar 60 lliures 

"para costear la composición de la Mina o conductos por donde 

crusan las inmundicias de los comunes del Quartel" 

i manà el mestre Felip Garcia disposar 

"el acopio de los materiales que se necesitan para dicha obra, 

cuidando sean de la maior bondad [...] y verificando se principie 

[...] en la forma y para los fines que previene el Concejo." (27) 

Aquesta mina deu ser la mateixa que encara 

existeix avui en dia i que va des del pont del Rei fins la 

rambla, fent d'aliviador del clavegueram general de la zona 

sud de l'eixample. 

Com veiem, aquestes obres, amb els acords que les 

precediren, suposaren una inicial urbanització dels voltants 

de la Caserna, de manera que el raval de Santa Teresa, a poc 

a poc, quedava situat entre dos punts urbanitzats, gràcies a 

les dues construccions que hi havia, totes dues amb una gran 

emprempta territorial: el pont de Santa Teresa i la caserna de 

cavalleria. 

El 1769 hi hagué diversos acords municipals que 

evidenciaven una preocupació per l'acabament de les obres 

de la caserna, forçada per diverses notificacions de 

l'intendent del regne, qui volia començar a acomodar-hi 

oficials. Fet i fet, aquest any ja n'hi havien alguns, ja que el 

03-03-1769 el Capítol nomenà una comissió municipal per 

anar a veure aquella mateixa vesprada l'estat de l'edifici amb 

la finalitat de 

"con el devido conocimiento, poder instruhirse el Ayuntamiento del 

estado de los pavellones del Cuartel, el número de ellos y oficiales 

que los ocupan." (28) 

Tanmateix, fins el 14-07-1769 el Capítol no va 

veure una liquidació d'allò gastat en les obras del quarter, 

acordant enviar a l'intendent una còpia del document perquè 

resolgués sobre l'ocupació de l'edifici per l'exèrcit. (29) 

Malgrat aquest acord, però, no es degué enviar res a 

València, ja que el mes següent, Miquel Bernabeu 

demanava que se li pagassen les liquidacions fetes pels 

mestres d'obres de la vila en absència de l'enginyer Pedro de 

Ara i, a les sessions d'agost, es féu referència a diversos 

memorials i acords de l'assentista, l'intendent, l'enginyer, la 

vila i la universitat de Sant Joan, els quals, tot plegat, 

mostren que la qüestió dels pagaments no es trobava gaire 

clara. (30) El 15-09-1769, el Consell tornà a veure una 

certificació dels mestres d'obres 

"por la que resulta el estado actual de las obras y el total costo a que 

hasienden el Ymporte de las que se han de haser para su cabal 

conclusión." 

Tanmateix, com que ja es trobava a Elx Pedro de 

Ara, el Capítol acordá passar-li nota perquè fos ell qui lliuràs 

el certificat en qüestió. L'enginyer no degué fer-ho, ja que el 

20-10-1769 la vila envià a València la liquidació dels 

comptes feta pels mestres Miquel Bernabeu i Antoni 

Lafuente. (31) 

Per fi, el 1770 el Capítol va veure un memorial de 

Josep Vidre 

"que hase relazión haverse concluído el Quartel de Cavalleria, por 

lo que respecta a las obras del asiento, de su cargo." 

En conseqüència, acabades les obres de 

construcció, es manà que passàs el cavaller director Pedro de 

Ara per a informar del contingut del memorial. (32) 

Tanmateix, per a acabar del tot l'edifici, el 16-05-1771 el 

Capítol encara aprová un memorial fet pel mestre ferrer 

Ignasi Zaragoza, amb el vist i plau de Pedro de Ara, que 

comprenia "las obras de hierro negro y martillo" que calia 

executar. (33) 

El mateix 1771 revisà l'edifici per ordre superior un 

altre enginyer, Leandro de Bachelú, brigadier de l'exèrcit, el 

qual hi trobà nombrosos defectes de projecte i d'execució. 

Les deficiències comprenien les voltes de l'escala, les quals 

trobà poc resistents, l'estesa dels escalons, massa estrets, les 

cuines, de poca capacitat, i el sòl de terra del pati, per on no 

corria l'aigua. A més, mancaven un pòrtic interior tot al 

voltant del pati perquè els soldats hi puguessen estendre la 

roba, com també comuns i pou d'aigua als pavellons dels 

oficials. El Consell, visiblement enutjat, considerà que el tal 

brigadier no havia mostrat títol ni despatx que acreditàs les 

seues facultats, així que acordà "se suspenda la execución de 

lo prevenido en dicho papel," a més de donar compte del 

succeït a l'enginyer Pedro de Ara. (34) Malgrat l'irada 

resposta de la vila, es degué ordenar refer algunes parts de 

l'edifici, ja que, assabentat Josep Vidre que calia fer 

"algunos reparos y enmiendas" en l'obra, en un sentit 

memorial demanà diners per a dur-les a terme, 

"fasilitàndole el caudal nesesario para los materiales y jornales 

como es justo, no ignorando V. S. que desde la muerte del Padre 

del suplicante, que fue el prinsipal hasentista, no a tenido más 

intervención en la obra, sin embargo de correr de su quenta, que su 

asistencia, persibiendo meramente su jornal, a la dirección del 

Cavallero Yngeniero y del Maestro de Obras Javiel Gomis que las 

dirigía." (35) 

No sabem si es feren o no les modificacions 
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indicades per Bachelú, pero el cas és que, finalment, el 

11-03-1772, Pedro de Ara comunicà al Consell que es 

trobava en disposició de fer l'entrega de la caserna. El 

Capítol acordà que els mateixos comissaris municipals que, 

com veurem, havien de tractar amb l'enginyer la composició 

de camins i la plantació d'arbredes, tractassen també 

l'entrega de la caserna i acordassen un dia per a practicar la 

revisió final, "con la maior brevedad." Uns dies després, el 

27-03-1772, s'acordà que es fes l'entrega i l'inventari el 

28-03-1772 a les tres de la vesprada, acte al qual havien 

d'assistir els comissaris i l'enginyer per a donar compte al 

Capítol. (36) 

El cost total de la caserna de cavalleria, segons 

Ibarra, ascendí a la quantiosa summa de 902.907 reals. (37) 

Però fins el 1774 no s'acordà pagar a Vidre fill els diners 

retinguts com a fiança i liquidar definitivament l'obra, fent 

els lliuraments pertinents. I fins el 1775 no arribà 

l'autorització de l'intendent perquè Vidre pogués cobrar 

aquells diners. (38) 

Per acabar, Ara féu a la vila diverses advertències 

sobre el bon ús i manteniment de la caserna. D'especial 

interès eren les que afectaven al sistema constructiu de 

l'edifici, com haver de refer el sostre, si es deteriorava, amb 

fusta i canyís, però mai amb obra. Ara també es referí a la 

necessitat de prohibir que es tirassen pedres als terrats i les 

finestres, que es partís la llenya només al pati, que 

s'inventariassen totes les coses de la caserna quan canviés la 

tropa allotjada i que se li tornàs la fiança a Vidre després que 

hagués passat un any i un dia d'haver rebut l'obra 

l'Ajuntament. Finalment, l'enginyer aconsellava fer una 

permuta o compra d'una vinya veïna per a quadrar el solar 

del quarter. El Capítol, per tota resposta a aquest interessant 

memorial, acordà comunicar al ministre d'Hisenda que calia 

posar una persona perquè tingués cura de l'edifici. (39) 
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03. EDIFICIS I ENGINYERS MILITARS 

 

La situació de la grandiosa caserna de cavalleria a les afores 

d'Elx, a l'extrem d'un barri de nova planta a mitjan fer —el 

raval de Santa Teresa— implicà la col·locació d'un edifici 

monumental de gran potència visual i física fora de la trama 

de la ciutat, i, com assenyala Calduch, aquest fet suposà la 

ruptura dels límits convencionals i de les fronteres entre la 

ciutat i el seu voltant. (01) Com hem vist, el quarter Vell 

d'Elx ocupava un rectangle de grans dimensions, centrat per 

un pati, i tenia una portada de pedra picada mirant al sud, a 

la prolongació del carrer Major del Pla. Al Servei Històric 

Militar de Madrid hi ha un interessant plànol anònim, sense 

datar però que degué dibuixar-se devers el 1818, que 

informa de les característiques arquitectòniques, encara que 

no hi ha cap llegenda del destí de les peces. La caserna d'Elx 

constava de dos cossos clarament diferenciats, situats al 

voltant del gran pati central: un bloc longitudinal a migdia, 

on devien ser els dormitoris i estances dels oficials, i un bloc 

en forma d'U a tramuntana, on hi havia les cavallerisses i les 

cuines a la planta baixa i els dormitoris de la tropa i els 

comuns al primer pis. Entre els dos blocs quedava un espai 

lliure, tancat amb una paret i porta perquè entrassen els 

cavalls. Enmig del pati hi havia quatre grans cisternes per a 

l'aigua pluvial. A les seccions s'observa que els blocs tenien 

dues crugies, cobertes amb voltes, sobre les quals hi havia 

construïts entabacats per a mantenir el primer pis i les 

cobertes. Destacava la composició de la façana, amb 

motllures de pedra a les cantonades i una interessant porta 

d'entrada, amb columnes toscanes a les vores, coronada per 

un frontó. (02) 

Així mateix, a l'arxiu de Simancas hi ha quatre 
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plànols de la caserna de la veïna ciutat d'Oriola. Un d'ells, 

datat el 19-10-1741, és de l'hort de palmeres triat per a 

emplaçar l'edifici, mentre que els altres tres són de l'estat de 

l'obra el 03-08-1747, quan l'edifici es trobava a mitjan fer. 

Tots quatre documents ténen gran interès i són d'una gran 

qualitat gràfica. Els tres plànols de l'edifici estan signats per 

l'enginyer Pere Torbe, el mateix que, com hem vist, féu el 

projecte de la caserna d'Elx i sota la direcció del qual 

s'iniciaren les obres. (03) Aquesta coincidència de l'enginyer 

Torbe a les casernes d'Oriola i d'Elx, ens fa pensar que el 

nostre edifici es devia haver pensat de manera sensiblement 

igual que el d'Oriola, construït només deu anys abans, la 

qual cosa fa que els documents relatius a aquest ens 

informen també de l'ús del quarter d'Elx, ja que Torbe repetí 

amb poques diferències el mateix model i les mateixes 

solucions arquitectòniques i urbanes. La caserna d'Oriola, 

com la d'Elx, es trobava situada a les afores de la població, 

vora el camí de Múrcia, i es disposava exactament segons 

els punts cardinals. Aquesta disposició de les casernes de 

cavalleria de nova planta a les afores de la població, vora un 

dels camins d'accés, era habitual a les ciutats i viles que no 

eren places fortes. Així, també a Reus l'enginyer general 

Juan Martín Cermeño dibuixà un plànol de la població i els 

voltants en el que proposà construir la caserna de cavalleria 

al nord-oest de la població, vora un dels camins d'accés, en 

una situació semblant a la d'Elx i la d'Oriola. (04) 

En el cas d'Oriola, al mateix plànol de l'hort de 

palmeres propietat de la marquesa del Rafal triat per a 

emplaçar l'edifici, vora el perfil del quarter, es dibuixà una 

esquemàtica rosa dels vents, assenyalant la direcció de les 

parets. Aquest plànol, sense signatura, conté prou 

informació del territori on s'havia de fer l'obra, dels edificis 

pròxims, de les restes de parets i murs que hi havia, de la 

serra i del camí de la vora, com també d'unes terres d'on es 

treia salnitre. S'inclogué, així mateix, una secció del terreny 

on es mostraven el desnivell dels bancals i el sentit del 

vessament de les aigües de pluja. Els altres tres plànols 

mostren en color vermell la part de l'edifici ja construïda i en 

color groc la part que mancava per fer. Es tractava, com a 

Elx, d'un edifici de planta quadrada, simètrica, amb un gran 

pati central i dues plantes d'altura, planta baixa i planta de 

pis. Al plànol de la planta baixa hi ha un altre plànol pegat a 

l'original, dibuixat per a ampliar les cavallerisses, signat per 

un altre enginyer i datat a Cartagena el 04-10-1749. 

L'entrada principal de la caserna es trobava, com a Elx, en el 

centre del parament sud, on es trobava la façana principal. 

La distribució de les estances venia marcada per les 

diferències de grau dels ocupants, com també per les 

característiques de les condicions de treball i la vida privada 

dels oficials de l'exèrcit, el tret més significatiu de la qual, 

segons Capel, era la plena disposició al rei en el temps i en 

l'espai. Això significava que els oficials podien ser destinats 

en qualsevol moment a qualsevol lloc dels territoris de la 

monarquia espanyola, ja fos Espanya, Africa, Amèrica o 

Filipines. (05) Així, a la planta baixa hi havia les 

dependències dels cossos de guàrdia de soldats i d'oficials, 

les cavallerisses —que ocupaven el 90% de la superfície 

construïda— i la cuina i el comú dels soldats. Al gran pati 

central hi havia la font i el bàssil d'abeurar els cavalls. A la 

planta de pis s'accedia per dues escales situades en les ales 

laterals. Hi havia una gran sala a la part del nord, destinada a 

dormitori de soldats, mentre que a les ales laterals es trobava 

un comú per als oficials i els seus dormitoris "donde pueden 

vivir dos oficiales subalternos, y su cozina para guisar." A 

l'ala frontal, la millor de totes per les dimensions de les peces 

i per l'assolellament, es disposaven les cambres dels 

capitans, donant a l'exterior, com també les cambres dels 

seus criats i les cuines donant al pati interior. Com es pot 

observar, aquesta distribució a base de llargs blocs lineals, 

dividits en grans sales obertes i petites cambres disposades 

regularment, amb llum en totes les estances, permetria el 

segle següent que el quarter d'Elx fos fàcilment habilitat per 

a habitatges. El sistema estructural de la caserna d'Oriola 

constava de tres crugies limitades per murs a l'exterior i per 

dues fileres de pilars a l'interior. Entre els murs i els pilars es 

disposaven arcs i voltes per a mantenir tant el primer pis 

com el sostre, format per una coberta a dues vessants. 

Aquests immobles es trobaven relacionades amb 

els edificis públics construïts pels il·lustrats durant el set-

cents, tant casernes com fàbriques, edificis portuaris, 

hospitals, etc. La mateixa ubicació en les afores de la 

població, a l'extrem d'un raval, responia al tipus d'ocupació 

d'aquests grans edificis setcentistes. En molts d'ells, com 

assenyala Gloria Otero per a les fàbriques del temps de 

Carles III, 

"se emplea casi invariablemente el bloque rectangular, con uno o 

más patios interiores en torno a los cuales se ordenaban 

estudiadamente las distintas fases del trabajo [...] El despliegue 

ornamental fue relativamente habitual en las fábricas de la 

Ilustración, que a menudo adoptaron en su exterior el lenguaje 

formal de los palacios y casas nobles [...] reduciéndose en muchos 

casos el ennoblecimiento decorativo a sus versiones más austeras: 

molduras, cornisas resaltadas y un escudo de armas en la fachada 

principal. Todo ello desaparecía generalmente en los ejemplos de la 

iniciativa privada, en los que la diferencia exterior con las 

tipologías domésticas se limitaba a las dimensiones." (06) 

D'algunes fotografies antigues podem deduir que, 

en tant que obra d'enginyers militars, les característiques 

formals de la caserna d'Elx responien als pressupostos 

disciplinaris d'aquests professionals. Totes les obertures es 

disposaven ordenadament, equidistants entre si, no hi havia 

més ornamentació que la del portal d'accés i els murs eren de 

maçoneria, amb carreus als reforços de les cantonades i al 

basament. En un document de meitat del nou-cents els 

mestres d'obres Fluxà i Penalva, en descriure la caserna, 

advertien que tenia figura rectangular, "con noventa y dos 

metros al sur y noventa y cinco metros treinta centímetros al 

este," ço és, un total de 8.767 m2, dels quals el pati 

n'ocupava 3.682. La fàbrica era "de mampostería ordinaria, 

teniendo el zócalo, ángulos, aristones, jambas y cornisas de 

sillería." (07) 

Com han estudiat Capel, Sánchez i Moncada, el 

cos dels enginyers militars fou reorganitzat per Felip V, 

després que durant la guerra de Successió, tant el seu exèrcit 

com el de l'arxiduc exigiren una intensa activitat d'aquests 

professionals. La presa de la ciutat de Barcelona i la 

reconstrucció posterior de les seues defenses, esdevingué 

una formidable cantera d'aprenentatge. A meitat de segle, 

amb el reformisme borbònic, aquest cos militar esdevingué 

un instrument decisiu en la política de la monarquia. El 
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caràcter pacifista i defensiu de la política adoptada pels 

ministres de Ferran VI exigí la intensa col·laboració dels 

enginyers militars, els quals, als anys cinquanta, haveren de 

fer nombrosos reconeixements i propostes defensives i 

participar en la construcció de fortificacions arreu l'imperi, 

especialment en els punts estratègics de la metròpoli i de les 

Indies. Sota el regnat de Carles III, segons Comes, el cos 

adquirí un caràcter plenament operatiu, motivat en part per 

la preocupació que originava en la corona espanyola la 

presència de l'esquadra naval anglesa. (08) Calduch ha 

assenyalat que l'estructura professional del cos d'enginyers 

militars era tancada i unitària i hi depenien tant les obres de 

fortificació i defensa com totes les dels voltants dels edificis 

militars. Així, doncs, la creació d'aquest cos per un Reial 

Decret el 11-04-1711, marcà la planificació i l'organització 

del territori i de la ciutat, subordinant-la a criteris defensius, 

ja que la creació d'un cos d'enginyers militars, dins d'altres 

reformes de l'exèrcit, no pretenia sinó renovar i modernitzar 

les fortificacions i defenses de l'estat. Els criteris de 

racionalitat i d'economia de medis i els estudis de caràcter 

científic i tècnic impartits per la Reial i Militar Acadèmia de 

Barcelona, la qual començà a funcionar el 1720, trobaren el 

seu camp d'aplicació en la planificació i reorganització 

defensiva de les places fortes i, així, l'estudi dels traçats en 

base a fonaments matemàtics i científics, a un ensenyament 

sòlidament fundat i a una organització fortament 

centralitzada, sense cap tipus de mediació, donades les seues 

característiques defensives, féu, tot plegat, que els criteris 

militars es deixassen sentir a totes les ciutats espanyoles 

d'importància. (09) 

El cos d'enginyers militars, segons Capel, tingué 

també assignada des de la seua fundació la missió de produir 

cartografia. L'ordenança de Flandes del 04-07-1718 

especificava que una de les seues principals funcions era la 

confecció de mapes i plànols. També les ordenances del 

1768 establiren que els enginyers militars s'havien d'ocupar 

en l'alçament de plànols i mapes i en la direcció d'obres, com 

també dedicar-se a l'estudi de les matemàtiques i a tot allò 

que es referís a l'art de la guerra. L'activitat dels enginyers 

militars en l'aixecament de mapes locals i regionals fou 

important i abarcà finalitats diverses, com ara 

administratives, traçat de carreteres, construcció de ponts, 

construcció de canals, projectes de desenvolupament urbà, 

mapes de diòcesis per al cobrament de delmes, mapes per al 

foment d'una província, etc. Bona part d'aquests treballs, 

segons Capel, facilitaren una part essencial dels nous 

alçaments cartogràfics fets al set-cents i foren la base 

fonamental per a la realització d'altres mapes més generals, 

com ara els de Tomás López. La tasca dels enginyers 

militars no es limitava a l'alçament topogràfic, sinó que 

suposava una extensa replega i elaboració d'informació de 

caràcter econòmic, històric, demogràfic i fins i tot d'història 

natural, d'acord amb allò establert en les ordenances. 

Aquests treballs procuraven a l'administració una vasta 

informació del territori per la qual cosa es convertien en 

instruments bàsics de govern. També podien ser objecte de 

publicació i, com assenyala Capel, en aquest cas, la seua 

aparició pública tenia gran repercusió i era saludada pels 

nuclis il·lustrats de la localitat. La presentació d'una 

memòria o d'un nou mapa era un esdeveniment científic i 

social, pel qual els autors de l'obra rebien plàcets i honors. 

(10) 

Entre la fundació del cos el 1710 i la mort del 

marquès de Verboom el 1744 i de Felip V el 1746, es 

produí, segons Capel, el naixement d'un exèrcit permanent 

en el qual, juntament amb els cossos tradicionals 

d'infanteria, cavalleria, artilleria i marina, els enginyers foren 

acceptats com un cos altament especialitzat, dotat d'un saber 

tècnic indispensable no sols per a les seues tasques militars 

específiques, sinó també per a la política de foment empresa 

pels borbons. Les mateixes ordenances del 1718 

encomanaven als enginyers tasques de foment i d'ordenació 

territorial i els anys següents s'ocuparen de la projectació i 

direcció d'obres com ara canals, ponts, camins, obres de 

regadiu, molls i diverses obres civils i religioses. Tanmateix, 

a les ordenances del 1768 van desaparèixer les referències a 

les intervencions en obres civils i la reglamentació se centrà 

en tot allò relatiu a la seua activitat en les fortificacions. El 

1774, però, Carles III dividí el cos en tres rams: places i 

fortificacions del regne, amb 101 enginyers; acadèmies 

militars de matemàtiques, amb catorze enginyers; i camins, 

ponts, edificis d'arquitectura civil i canals de reg i navegació, 

amb 29 enginyers. El 1791 foren reagrupats els tres rams, 

sota el comanament de l'arquitecte Francesco Sabatini, la 

qual cosa, segons Capel, fou un símptoma dels canvis que es 

produïren poc despres, els quals afectaren les competències 

del cos dels enginyers militars en ser creat el cos civil 

d'enginyers de camins i canals el 1799. (11) 

L'arquitectura militar produïda per aquests 

professionals, segons Calduch, tant per la seua forma 

d'ensenyament i de control, com per la introducció de criteris 

d'ordre, de racionalitat i d'economia, podia haver obert per a 

l'arquitectura de les ciutats noves vies, més d'acord amb les 

idees setcentistes. Tanmateix, el plantejament d'actuació 

tancada en mans d'un cos militar pràcticament impenetrable, 

féu que l'arquitectura militar a penes trascendís a 

l'arquitectura civil de les ciutats on treballaven. Amb tot, 

segueix Calduch, els enginyers militars superaren en les 

seues actuacions la planificació i el disseny urbà barroc i 

n'introduïren la racionalitat, establint de manera prioritària 

objectius de funcionalitat, utilitat i economia. (12) Així, 

quedà establert que a l'arquitectura militar li corresponien els 

ordres toscà i dòric, els quals conferien el volgut caràcter de 

robustesa, solidesa i potència. El tractament d'aquests ordres 

quedava a cura de l'enginyer que els dissenyava i es trobava 

condicionat per l'austeritat i l'economia de medis, la qual 

cosa feia que les contaminacions barroques foren molt 

contingudes i que la sensació de classicisme es pogués 

detectar millor en els edificis militars que no pas en els civils 

i religiosos coetanis. Tanmateix, segons Calduch, no s'ha de 

confondre aquesta arquitectura militar de llenguatge 

desornamentat i classicista amb el neoclassicisme de 

l'arquitectura civil preconitzada aleshores pels crítics 

il·lustrats i les Acadèmies. (13) 

En el marc històric que hem descrit, la presència a 

Elx dels enginyers militars durant el set-cents, especialment 

dels directors de les obres de la caserna de cavalleria, tingué 

algunes repercusions en el procés de transformació de la 

ciutat. Així passà amb l'estada a Elx de Pere Torbe, qui, 

segons Capel, havia estat professor de dibuix de l'Acadèmia 
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de Barcelona entre els anys 1732 i 1736, (14) ja que, segons 

assenyala Fuentes, 

"aprovechando su estancia en Elche, muchos propietarios y 

personas de distinción hicieron de nuevo sus casas y palacios, bajo 

la dirección de tan entendido ingeniero." (15) 

També en la primera meitat del set-cents, el 1731, 

com hem vist, el Consell d'Elx portà els enginyers militars 

Alejandro de Rez i Fernando Valero per a estudiar la 

possibilitat de portar aigua dolça i abastir una font pública, i 

van fer un plànol de la sèquia de desviació del pantà. El 

primer d'ells fou un dels enginyers militars més importants 

d'Espanya a principi del set-cents, ja que el 1709, Verboon, 

enginyer general encarregat pel rei d'organitzar el cos, deia 

d'aquest Alejandro de Rez (anomenat en realitat Derretz) 

que "queda en Flandes un fulano de Rez que es muy bueno." 

Vengut i instal·lat a Espanya el 1710, amb ocasió de fixar el 

salari dels enginyers, se'l nomenava com "el ingeniero en 

jefe más antiguo en Flandes" i en organitzar el cos, Verboon 

el proposà com enginyer director del principat de Catalunya 

i del regne de València. El 1730 es trobava dedicat 

intensament a les obres de l'arsenal de Cartagena i va morir, 

ocupant el càrrec d'enginyer director del cos, el 1732, l'any 

següent de dibuixar el plànol del pantà d'Elx. (16) Més 

important fou la presència a Elx de Pedro Fernando de Ara 

en la segona meitat del segle, tant per la intervenció que 

tingué a Elx en la caserna, en el pantà, en el pont Vell, en la 

reparació dels camins del terme i en la plantació d'arbredes, 

com per la seua significació, ja que, segons Capel, fou un 

dels tres enginyers als qui Francesco Sabatini posà el 1774 

sota les seues ordres directes, en el ram de camins, per al 

control del camí de Madrid a València, (17) com hem vist 

que s'assabentà el Capítol d'Elx en una ocasió. 
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04. ÚS DE LA CASERNA AL SET-CENTS 

 

A les actes municipals hi ha abundants notícies referents a 

l'ús de la caserna de cavalleria al llarg del set-cents, com 

també dels diversos regiments que s'hi instal·laren a partir 

del 1772, utilitzant-la habitualment. Així, el 1772 el Capítol 

entregà l'immoble a l'ajudant major del regiment de la Reina 

i el 26-05-1773 ho féu al regiment de cavalleria d'Alcántara. 

En ambdues ocasions el regidor degà de l'Ajuntament, 

comissari de l'edifici, féu l'inventari dels estris existents, 

conforme havia disposat l'enginyer Pedro de Ara. Uns 

mesos després, el 26-11-1773, es féu un nou inventari per a 

entregar la caserna al regiment d'infanteria de Mallorca. (01) 

La caserna podia albergar més d'un centenar de persones, ja 

que el 16-06-1776 entrà a Elx un esquadró d'un regiment de 

cavalleria, format per 122 individus entre soldats, 

suboficials, oficials, capitans i criats. (02) Com els militars 

no hi eren sempre o no ocupaven tot l'edifici, el quarter fou 

utilitzat també per a altres usos, especialment per a llatzaret 

o hospital, com ara en l'epidèmia de terciana del 1787. En 

efecte, el 16-10-1787, l'intendent general del Regne autoritzà 

la vila perquè traslladàs 

"a dicho Quartel todos los enfermos que considere precisos, en caso 

de no hallarse ocupado por tropa aquartelada," 

hagut compte del dictamen fet pels metges segons el qual 

aquesta mesura era convenient, 

"ya por ser las casas de suma estrechez, lóbregas algunas, húmedas 

y sin ventilación de ayres, como porque éstos correrán con mayor 

ventilación en aquel edificio." 

Segons la comunicació enviada a l'Ajuntament, per 

a prendre aquesta decissió, l'intendent havia tingut especial 

consideració amb el fet que "el referido Quartel se construyó 

a expensas de los caudales de propios de la Villa." (03) 

L'ús intens i continuat de la caserna féu que durant tota la 

segona meitat del set-cents foren quantioses les despeses de 

reparació i de condicionament de l'edifici, les quals anaren 

sempre a càrrec del Consell d'Elx. Fet i fet, malgrat el 

memorial que féu l'enginyer Ara perquè es tingués bona cura 

del manteniment de la caserna, les reparacions es van haver 

d'iniciar ben aviat. El mateix 1772, després de l'entrega de 

l'edifici, el Capítol va veure una carta de l'intendent on ja 

s'assenyalava que calia fer-hi diverses reparacions, acordant 

que es complís allò que manava el superior, per a la qual 

cosa, primerament, els mestres d'obres diputats per l'alcalde 

havien de formar els capítols corresponents. (04) Els primers 

anys hi va haver a la caserna moltes intervencions 

estrictament domèstiques. Així, el 1775, hi hagué despeses 
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consistents en comprar "una carrucha i posal para uno de los 

algibes." (05) I, datat el 02-11-1776, hi ha un memorial fet 

pel mestre titular de la vila, Felip Garcia on es consignen 

certes obres de reparació que s'hi havien fet per valor de 22 

reals. En aquest cas, cosa rara, es féu constar en l'acta la nota 

completa, amb una curiosa informació de les tècniques de 

medició emprades: 

"-Por 3 vs. plomo y carbón para componer las tapaderas del pozo y 

travaxo ... 5 rrs. 12 ds. 

-ms. por descubrir dos puertas y cavallerizas, sacar las ruínas y 

jornales ... 6 rrs. 

-ms. por atajar las aguas a los pozos, limpiar el recividor de dichas, 

una carga de mortero y Jornales ... ll rrs. 12 ds." (06) 

Entre aquestes intervencions domèstiques de 

manteniment es trobava també la neteja. Així, quan el 1777 

s'hi havien d'allotjar dos esquadrons del regiment de 

cavalleria de Farnesio, es van haver de pagar setze reals a 

Jaume Cerdà i cinc dones més, tots els quals havien emprat 

dos dies de treball netejant les cavallerisses i demés peces de 

la caserna perquè poguessen ser ocupades pels soldats 

nouvinguts. (07) Un dels problemes majors i més constants 

per al municipi fou la dotació d'aigua potable. Així, l'estiu 

del 1773 fou tan sec que els pous del veïnat es van quedar 

sense aigua. En ple mes d'agost el coronel del regiment 

d'Alcántara, el qual ocupava aleshores el quarter, féu saber 

l'Ajuntament que s'havia corromput l'aigua de les cisternes, 

ço és que 

"la agua de los Posos y Cisternas de este Quartel se alla visiada, de 

suerte que la tropa no la puede bever por su mala calidad" 

i la vila, com encarregada del manteniment dels soldats, 

hagué d'apromptar l'aigua necessària per a beure, 

subministrant-la des dels pous del carrer de Santa Maria 

(sic) i de la plaça de Santa Isabel, conduint-ne "quanta fuese 

menester" diàriament fins la caserna. El Consell avisà que 

s'havia d'estalviar l'aigua per la penosa situació de sequera 

que es patia a Elx, però, amb tot, el transport de l'aigua —el 

qual s'hagué de perllongar els mesos d'agost i setembre— 

costà la important quantitat de dèsset lliures. (08) Una obra 

curiosa de modificació de la caserna fou la construcció el 

1779 d'un "portal de piedra sillar franca en la puerta del 

Poniente," conforme demanava el cap del regiment instal·lat 

en l'edifici, per a evitar que els soldats, aprofitant una 

excavació que hi havia, produïda per l'aigua, se n'isqueren 

"por aquella parte, tal vez a fines pecaminosos." El mestre 

Gregori Sànchez informà que l'obra costaria 60 reals i el 

Capítol acordà fer-la. El mateix any es van gastar també 

tretze reals més en la composició dels comuns, un altre dels 

llocs que calia netejar i reparar amb freqüència. (09) 

Als anys vuitanta continuaren practicant-se 

inventaris de l'estat de l'edifici en el moment de canviar els 

seus ocupants, perquè el regiment que se n'anava es fes 

càrrec dels desperfectes. Així, el 1780, complimentant una 

ordre del capità general del Regne, el Consell inventarià els 

estris de la caserna i prengué nota de les reparacions que 

calia fer per a entregar l'edifici al regiment d'Almansa. (10) 

També seguiren fent-se petites obres de reparació, com ara 

certs "reparos hechos en las Puertas Principales del Quartel," 

els quals costaren 150 reals segons el certificat dels mestres 

d'obres serraller i fuster que el Capítol va veure el 1782. (11) 

El 1786, però, la caserna es trobava en mal estat, ja que el 

30-08-1786, el Consell veié la certificació jurada que havien 

fet els mestres Joaquim Yrles i Felip Garcia després 

"del reconosimiento que han practicado de los quebrantos que 

padese el Quartel de tropa de esta villa y las obras y reparos con su 

costo por menor que se necesitan hacer para la necesaria y precisa 

conservación de tan interesante edificio" 

que pujava a l'elevada summa de 140 lliures. Tanmateix, la 

vila no estava disposada a gastar-se diners en un edifici que 

devia considerar inútil per a la població i una càrrega 

constant per a l'hisenda local, per la qual cosa es considerà 

que les 140 lliures que valia la reparació "ni cabe en la 

dotación de extraordinarios, ni el presente Ayuntamiento 

tiene facultades para su expendición." Així que, com la vila 

havia de procurar "la manutención y conservación del citado 

cuartel," acordà enviar-li certificat de l'acord a l'intendent 

general del Regne perquè ressolgués en l'assumpte. (12) 

Amb tot, alguna intervenció hi va haver, ja que el 1787 Felip 

Garcia presentà un certificat d'obres fetes en la caserna per 

ordre de l'intendent, però a l'acta no s'indicava quin havia 

estat el seu abast. (13) Certament, el cost del manteniment 

de l'edifici devia ser molt elevat, tant pel mal tracte que 

devien donar-li els soldats com per la pobresa de medis amb 

la qual es va construir. A més, com la caserna no tenia més 

interès per a la vila que el d'evitar als particulars les 

molèsties d'hostatjar els soldats, degué trobar-se sempre molt 

descurada. En ocasions, com ara el 1788, la desídia 

municipal arribava al punt que el mateix Consell reconeixia 

no saber ni on eren les claus, ja que segons l'acta del 

01-08-1788, des de maig hi havia al quarter una partida de 

tropes del regiment d'Astúries, 

"sin haver sabido hasta aora desde el mes de Maio en que entraron 

los actuales Sres. del Cabildo, cómo ni en poder de quien se hallan 

las llaves ni el estado de aquel edificio," 

 motiu pel qual es manà que es fes un inventari dels estris i 

de les reparacions necessàries per a la conservació de la 

fàbrica. (14) 

Al llarg dels anys noranta, el manteniment de 

l'edifici continuà causant despeses i problemes a la vila. 

Així, el 31-05-1790 havia hagut una intervenció en l'edifici 

per part dels mestres serraller, fuster i d'obres, el compte del 

darrer dels quals no volia pagar el capità del regiment 

d'infanteria de Sòria que deixava la ciutat. El Capítol 

considerà que tal cosa no havia passat mai, ja que 

"hasta ahora, desde la erección de dicho Quartel todos los 

regimientos que lo han ocupado, tanto de Cavallería como de 

Infantería han satisfecho puntualmente los quebrantos y 

menoscabos que ha padecido la obra." (15) 

Segons els llibres d'actes, uns mesos més tard, el 

06-08-1790, el Capítol tornà a tractar de la caserna, ja que 

per ordre del capità general del Regne calia buidar els aljubs 

per a poder netejar-los. (16) I a principi del 1791 s'havia de 

tornar a composar el quarter perquè s'hi instal·lassen les 

companyies de joves dels regiments que es trobaven a Orà, 

destinats a Elx pel capità general del Regne perquè no hi 

havia lloc als quarters de Cartagena. (17) En aquesta ocasió, 

segons l'informe del mestre de la vila, les obres costarien 

més de 246 lliures, una quantitat molt elevada que alarmà el 

Capítol i per a gastar la qual hagué de demanar permís a 

l'intendent. (18) No sabem si amb l'edifici reparat o sense 

reparar, però el cas és que unes setmanes després s'hi 
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instal·laren cinc regiments, originant greus problemes a 

l'hospital, on no es podien atendre els nombrosos malalts 

que venien, fins el punt que l'intendent del Regne, Miguel de 

Azanza, adreçà una carta a l'administrador de l'hospital 

oferint pagar les despeses que s'havien de fer i demanant que 

es tingués una especial cura d'aquests soldadets malalts, 

hagut compte de "su tierna edad." (19) El 1792 es tornà a fer 

un pressupost de les despeses necessàries per a reparar la 

caserna, les quals, segons els mestres Felip Garcia i Joaquim 

Irles, ascendien a 75 lliures. Això motivà una nova 

representació a l'intendent, (20) qui autoritzà tot seguit 

aquelles obres. D'immediat el Capítol acordà que les 

executassen els mestres titulars de la vila. (21) Però el 1793 

la caserna es trobava de nou malmesa, no sabem si per les 

fortes pluges d'aquell any que enrunaren la carnisseria i 

danyaren el pont Vell, o per la destrossa habitual que hi 

feien els soldats. El Capítol manà que es fes una inspecció 

per part dels mestres titulars i s'enviàs una nova 

representació a l'intendent. (22) Amb tot, a final de segle, en 

els prolegòmens de la guerra del Francès, la caserna prengué 

un redoblat valor i, així, la planta baixa de l'edifici s'hagué 

d'habilitar com a càrcer per a tancar-hi uns 140 soldats 

presoners. Segons el llibre d'actes, el 26-09-1794 el Consell 

veié un pressupost de 440 lliures, el qual era el 

"gasto esencial y preciso que deve hacerse en el Quartel de 

Cavallería [...] para la seguridad de los prisioneros franceses que se 

detienen a él por orden del Sr. Intendente de este Reyno, [...] 

encargando la execución de esta obra tocante a los baxos de dicho 

edificio para dichos fines." (23) 

També l'any següent, el 1795, d'acord amb una 

ordre del Consell de Castella, l'intendent manà fer obres de 

"composición y pronto reparo del Quartel," les quals 

pujaven a 183 lliures i el Capítol acordà començar-les tot 

seguit. (24) El 1797, en fi, l'intendent autoritzà que la vila 

fes despeses per a reparar els consumidors del quarter, com 

havia demanat el Capítol, després que el coronel del 

regiment d'Almansa, que aleshores s'hi hostatjava, es 

queixàs pel seu mal estat. (25) Certament, algunes de les 

revisions esmentades devien ser merament burocràtiques o 

aprofitarien per a intentar traure diners del govern, els 

mestres devien exagerar els pressupostos i unes obres de 

reparació global tan costoses com les que s'indicaven en els 

memorials no es degueren fer mai. Amb tot, conforme 

avançava el segle i la situació política es complicava, 

augmentaren les obligacions de la vila envers l'exèrcit les 

quals, com veiem, anaven des de la neteja dels retretes de 

l'edifici o la reparació dels desperfectes de l'obra fins 

l'acarrejament d'aigua per al consum dels soldats i dels 

cavalls. El malestar originat per la presència dels militars i 

per l'obligació de mantenir la caserna degué anar en 

augment ja que l'economia il·licitana, en decadència a finals 

del set-cents, no devia permetre gaire despeses. Amb aquests 

precedents, agreujats al llarg de les dècades següents, no es 

estrany que la burgesia il·licitana que s'instal·là en el poder 

municipal a meitat del vuit-cents es desfés dels militars i de 

la caserna tan prompte pogué. 
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(01) Libro de Cabildos, actes del 26-05-1773 i 26-11-1773, 
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(03) Ibídem, acta del 16-10-1787 i memorial annexe, AHME. 
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05. RAVAL DE SANTA TERESA 

 

El raval de Santa Teresa, situat al Pla de Sant Josep, fou el 

primer barri amb un traçat modern i unitari que es va donar a 

Elx. A més, amb ell s'encetà el que seria el gran eixample de 

ponent d'Elx, lloc d'expansió de la ciutat tot al llarg del segle 

XX. Des del punt de vista territorial la fundació i ocupació 

del raval de Santa Teresa anà íntimament vinculada als dos 

grans edificis setcentistes que acabem d'estudiar, situats 

cadascun en un extrem del barri: el pont Vell a llevant i la 

caserna de cavalleria a ponent. Al sud es trobava també el 

convent de franciscans de Sant Josep, fora del traçat de la 

nova fundació, però amb influència sobre ella, veritable 

embrió dels barris del Pla. Com ja hem vist, el pont de Santa 

Teresa fou construït pel Consell d'Elx entre el 1753 i el 

1756, i, molt hàbilment, s'aconseguí pagar de les rendes del 

saladar malgrat estar en plet la seua possessió amb el senyor. 

També la caserna de cavalleria fou una gran edificació 

pública pagada pel Consell i construïda entre el 1759 i el 

1772. Però el gran beneficiat per la situació urbanística 

d'ambdues obres fou el senyor, ja que justament durant la 

segona meitat del set-cents, mentre s'aixecaven el pont i la 

caserna, fou quan el raval de Santa Teresa, en terrenys de 

propietat senyorívola, es trobava en procés d'ocupació. 

D'una banda, amb el pont s'unien fàcilment i còmoda i sense 

perill que les riuades del Vinalopó tallassen la comunicació, 

les dues zones que li pertanyien com a senyor jurisdiccional: 

el raval de Sant Joan i el de Santa Teresa. D'altra banda, amb 

la caserna de cavalleria, aquest segon raval guanyava 

centralitat en tenir un gran edifici públic a les afores, ja que 

permetia desviar el trànsit de carruatges del camí d'Oriola i 

fer-los passar pel carrer Major del Pla. 

En una primera instància, els nous ravals 

planificats a Elx entre el 1740 i el 1776 van estar originats 

per la gran demanda que hi havia de cases d'habitació 
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gràcies al gran augment demogràfic d'aquells anys, el qual, 

com hem dit, s'inscrivia en una situació general de riquesa a 

la ciutat. Dels quatre nous fragments de ciutat construïts a 

Elx durant la segona meitat del segle XVIII el raval de Santa 

Teresa fou el de major extensió superficial i el que tenia un 

traçat de més interès urbanístic. Els altres tres establiments, 

els barris de Saravia, el de Conrado i el del Clero eren de 

dimensions més reduïdes, es trobaven situats en el marge 

esquer del riu, en la perifèria de la vila murada i del barri del 

Salvador, i seguien funcionant com a simples ampliacions 

del poblat existent i dels seus ravals. En canvi, el raval de 

Santa Teresa fou planejat pel marquès d'Elx en el marge dret 

del riu, allunyat de la població i amb característiques de 

veritable nou poblat colonitzador del territori. El traçat urbà 

d'aquest raval es basava en un eix central, el carrer Major, el 

qual seguia la direcció del pont Vell a partir d'una plaça 

situada entre el carrer i el pont. Al voltant d'aquest carrer 

Major es disposaren quatre carrers perpendiculars i quatre 

carrers paral·lels, dos al nord i dos al sud, tots ells 

relativament equidistants i traçats a esquadra. Diferents 

camins i rieres envoltaven el conjunt, donant al perímetre 

una forma romboidal característica. El fet que la trama del 

raval de Santa Teresa seguís la línia del pont Vell recorda el 

fet que també la trama del barri de la Barceloneta al projecte 

definitiu (1753) es disposà perpendicularment a la línia del 

moll, mentre que en el projecte inicial (1715) aquesta trama 

era indiferent a les directrius marcades pel port i la muralla 

del mar. Com indica Torres, aquest gir de la trama assenyalà 

un canvi en l'actitud de l'arquitectura envers la ciutat i les 

construccions existents, fins al punt d'assenyalar el 1753 

com l'any d'inici de la urbanística moderna a Barcelona, 

també pel fet que aquest any començà una etapa històrica de 

fort desenvolupament urbà en la qual els poders públics 

prengueren una actitud diferent envers la planificació del 

creixement i la transformació de la ciutat. (01) A Elx, aquell 

inicial raval de Santa Teresa, centrat pel carrer Major del 

Pla, unia la caserna de cavalleria, situada a ponent, allunyada 

de la ciutat, amb l'única plaça del barri, la situada enfront del 

pont Vell i, a través d'aquest, amb la vila murada i el raval de 

Sant Joan. Aquest itinerari era precisament el seguit pel camí 

reial d'Oriola, el qual, abans de fer-se el raval que ens ocupa, 

travessava la zona per un costat, vora la rambla, i portava al 

convent de franciscans, situat més al sud. 

Com hem dit, el raval de Santa Teresa era també 

conegut popularment com "el Pla" pel nom de la partida 

rural on es trobava situat, el Pla de Sant Josep. Les cases, 

fins els anys seixanta del nostre segle, eren de planta baixa o 

de planta baixa i pis i el fet que els carrers es traçaren a 

esquadra li conferí una gran importància dins la ciutat, tant 

per la seua gran extensió superficial, com pel seu significat 

cultural, de manera que es pot considerar que fou el primer 

eixamplament "modern" d'Elx, la primera iniciativa unitària 

en la transformació de la ciutat, amb un traçat on per primera 

vegada hi havia implícits criteris d'ordenació racional en la 

morfologia urbana. Com podem comprovar amb el plànol de 

Porras de final de segle, i com passà amb els altres barris 

contemporanis, es destacable també el fet que el raval de 

Santa Teresa es construís tot d'una, sense que tingam notícia 

que hi hagués cap variació del plànol. Amb aquest raval ens 

trobem davant una de les formes de construcció de la ciutat 

caracteritzades per Calduch al llarg del set-cents per a 

l'entorn d'Alacant: es tracta de la planificació de petits nuclis 

portada a terme per poders senyorials personalitzats, on 

s'entrecreuaven idees de millora general de la població 

d'arrel fisiocràtica amb esquemes simples de traçats 

ortogonals al voltant de places o carrers. Segons Calduch, en 

aquests cassos, tant la parcel·lació com la morfologia de les 

illes es trobava en funció de les tipologies edificatòries de la 

tradició local, encara que en alguns cassos hi havia 

components trets de l'urbanisme barroc, com ara eixos 

visuals o jerarquització d'espais. La poca envergadura 

d'aquestes actuacions feia que hi coincidissen les fases de 

traçat i d'ocupació, sense que hi hagués o fos rellevant la 

fase prèvia de projecte. La diferència amb els nuclis 

espontanis anteriors es trobava, sobretot, en que aquells eren 

assentaments acumulatius, mentre que en aquests existia una 

voluntat clara d'implantació i un moment fundacional. (02) 

La formació del raval de Santa Teresa com un acte 

de la voluntat del senyor d'Elx i l'immediata ocupació del 

barri són fets assenyalats el 1791 pels canonges de Santa 

Maria quan referiren que la fundació d'aquest raval es 

remuntava al 1740. Tanmateix, com hem vist, la zona havia 

començat a ocupar-se des del 1689, encara que com indica 

Gozálvez, i com és lògic, l'ocupació del barri del Pla al 

sis-cents, no s'inicià enfront del pont Vell, sinó més al sud, 

prop del convent de franciscans de Sant Josep, vora el punt 

on el camí d'Oriola creuava la rambla baixant la costa de 

Bonús, pels carrers de Santa Anna, del Forn del Pla, de 

Samsó, de Polo i de l'Aljub, allà on el traçat urbà és més 

irregular. (03) Tant el traçat a esquadra dels carrers i les illes 

de cases, com també l'intensa activitat colonitzadora del 

marquès d'Elx i dels il·lustrats espanyols de meitat del set-

cents, fan pensar que per a establir el barri hi degué haver 

algun dibuix o plànol previ en el qual s'indicava el traçat 

dels carrers i la dimensió de les parcel·les, fet probablement 

per un enginyer militar, hagut compte de les competències i 

l'ample camp d'actuació que aquest cos tenia aleshores, com 

també el fet que els enginyers militars foren els primers en 

preocupar-se pel tema "residencial" a l'Estat espanyol del 

set-cents. Reforçaria aquesta hipòtesi l'estreta vinculació del 

duc amb la cort de Madrid, la qual cosa feia possible no sols 

que conegués i valoràs l'activitat dels enginyers, sino també 

que pogués disposar dels seus serveis. Amb tot i això, no 

hem trobat cap document escrit ni gràfic del projecte 

d'establiment d'aquest raval de Santa Teresa. 

La notícia coneguda més antiga, que donaren per 

bona Ibarra, Ramos i Gozálvez, es troba al Libro de 

establecimientos que da principio en el año 1776 de l'Arxiu 

parroquial de Santa Maria, escrit el 1791 per dos canonges 

d'aquesta parròquia, Francesc Belluga i Salvador Granés. 

Segons aquest document, l'origen del planejament del raval 

de Santa Teresa se situa en l'any 1740, en terrenys propietat 

del marquès d'Elx. S'hi referia el gran augment de població 

hagut a Elx durant la primera meitat del set-cents, quan la 

població es va recuperar de la guerra de Successió, com 

també que aquest augment de població féu que es 

construïren moltes cases noves a les eixides de la vila i del 

raval de Sant Joan, com també que el duc d'Arcos, a partir 

del 1740, establís llocs per a edificar en les terres de la seua 

propietat situades a l'altra banda del pont: 
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"A causa de las Guerras de Suceción, al principio de este siglo 

quedó esta Villa con bastante pobresa y sus moradores sin poder 

pagar aquellos contratos y obligaciones que tenían contraidos, pero 

mejorados los tiempos y aumentado el cultivo de las tierras fué 

tomando incremento y extención la población de esta Villa, por 

manera que de esto provino el que el Exmo. Sr. Duque de Arcos 

hacia los años 1740 estableciese sitios para fabricar Casas a la otra 

parte del puente extramuros de esta villa, de que ha resultado el 

Arraval de Sta. Thereza en el día tan conciderable, e higualmente se 

edificasen tantas casas en la mayor parte de las salidas de la Villa y 

Arrabal de San Juan Bautista." (04) 

La data del 1740 per a la fundació del nou barri 

coincideix amb el fet que no se'n fes encara cap menció del 

raval de Santa Teresa a la Noticia circunstanciada del 1739 

on el mateix administrador referia les diferents propietats del 

marquès i els tributs que li corresponien per la possessió de 

la vila d'Elx, de la universitat de Sant Joan, del castell de 

Santa Pola, de les viles de Crevillent i d'Asp, de la baronia 

de Planes i del lloc de Patraix. (05) Per a Gozálvez, aquesta 

data coincideix també amb les dades de població i el 

nomenclàtor de carrers del raval de Santa Teresa manejats 

per ell, documents que mostren un gran augment de la 

població en aquest raval entre els anys trenta i seixanta, com 

també amb el plànol de Porras, de finals del set-cents, on ja 

apareix dibuixat i ocupat el conjunt del barri. Per a Gozálvez 

és també significatiu d'aquesta ocupació a mijan segle el fet 

que el 1749 el Consell disposàs la venda a la plaça del Pont 

de certs productes provinents de Crevillent i d'Oriola; 

aquesta dada, però, la discutim més endavant. Així, doncs, 

segons Gozálvez, el 1730 ja hi havia al raval de Santa 

Teresa entre 180 i 270 habitants, però en 30 anys, del 1730 

al 1761, passà a tenir-ne 1.381, ço és un creixement del 

5,40% anual acumulatiu, mentre que la mitja per al conjunt 

dels barris d'Elx fou del 2,15% . Per a Gozálvez, tal 

creixement es troba en relació amb la urbanització del barri 

duta a terme els anys quaranta, la qual cosa degué atreure 

població de la parròquia de Santa Maria i, més encara, de la 

del Salvador. (06) 

Com hem dit, per a la ràpida ocupació del raval de 

Santa Teresa s'ha aduït també el fet que el 1750 el Consell 

acordà vendre a la plaça del Pont de Santa Teresa 

"la hierba que se trae de la Huerta de la ciudad de Orihuela, esteras 

y demás obra de esparto de la villa de Crevillente, carbón y demás." 

(07) 

Gozálvez i Ibarra suposen que aquesta plaça del 

Pont esmentada als llibres capitulars era la mateixa que s'ha 

mantingut en la toponímia fins els nostres dies, ço és la 

situada a ponent del riu, en el mateix raval de Santa Teresa, i 

no l'eixamplament de llevant, on es trobava la porta d'Oriola. 

Tanmateix, diverses notícies posteriors, sobretot les relatives 

a les fonts existents, ens fan pensar que aquella plaça del 

Pont on el Consell volia vendre l'herba d'Oriola i les estores 

de Crevillent era l'eixamplament situat a llevant del pont i no 

la plaça de ponent. També és lògic que fos així si pensem 

que habitualment els mercats es feien extramurs, immediats 

a la vila, en aquest cas vora la porta d'Oriola, una de les 

entrades a la població. També concorda amb aquesta 

hipòtesi el fet que aquesta banda del riu era jurisdicció de la 

vila, mentre que l'altra ho era del senyor, per la qual cosa el 

Consell es lliuraria molt d'establir un mercat municipal en 

territori alié i, sovint, advers. Amb tot i això, és evident la 

importància que ja aleshores havia assolit el raval de Santa 

Teresa, com ho mostra també l'acta municipal del 

03-11-1751, on es van descriure les conseqüencies de la 

avinguda d'aigua de tres dies abans, la qual s'endugué el 

pont Vell. El Capítol hi feia mèrit de la caritat exercitada 

pels frares franciscans del convent de Sant Josep, en haver 

ajudat  

"a las gentes del Arraval de Santa Theresa de esta villa, forasteros y 

muchísimas personas que quedaron con el desabrigo de población a 

causa del rompimiento del puente." 

Aquest ajut 

"sosegó en parte el bullicio y clamor que ocasionava el desconsuelo 

de verse en la soledad sin amparo, a que no pudo esta villa acudir 

con el remedio por la fatalidad de la avenida que ocasionó 

semejante ruyna, teniendo presente el beneficio del alimento y 

viandas que subministraron." 

I el Capítol, en mostra d'agraïment, acordà donar 

als religiosos 35 lliures per via d'almoina. (08) 

El barri es completà el 1758 amb l'acord del 

Consell de construir allò que Ibarra referí com "el llamado 

puente del Rey, al extremo de la calle Mayor del Llano", ço 

és un pont sobre la vessant de la Torre, de la qual, com hem 

vist, s'agafava aigua per als aljubs de la caserna i de la qual, 

com veurem també, se'n parlà molt durant el nou-cents, en 

quedar inclosa dins l'eixample. Aquesta vessant es trobava 

situada a la part de ponent del raval de Santa Teresa, entre 

les cases d'aquest raval i la caserna de cavalleria. Segons 

l'acta capitular del 04-09-1758, on se'n parlava, en aquells 

moments ja es trobava ocupada la major part del barri, ja 

que s'acordà que 

"se construya un puente de toda firmeza a la entrada de este pueblo, 

calle Mayor del Arrabal de Santa Teresa, a lo último de ella, por ser 

el tránsito de los carruajes para los reinos de Castilla y hallarse en el 

día tan imposibilitada que no pueden pasar sin notable riesgo." (09) 

El fet que aquest pont creuàs una de les vessants 

que baixaven des de la serra ens fa pensar que, com hem dit, 

el raval de Santa Teresa degué ocupar des d'un principi una 

superfície alta i relativament plana situada entre aquesta 

vessant i el riu Vinalopó, sense que s'haguessen de fer 

moviments de terra importants. Però, com és lògic, malgrat 

l'existència de la vessant de la Torre a ponent, el desaigüe 

principal del barri anava cap a llevant, al profund barranc de 

la rambla del Vinalopó, com es dedueix pel fet que es tractàs 

de l'evacuació del barri de l'aigua de la pluja i de la 

possibilitat d'utilitzar-la en un hort, el de Tombalobos, el 

qual encara existeix avui en dia i es troba situat al sud del 

pont Vell, en una cota molt baixa. En efecte, segons les actes 

municipals, el 1765 s'havia practicat 

"una nueva cantarilla al fin del puente principal por la que se 

recogen las aguas que baxan de la calle mayor y otras del Arrabal 

de Santa Theresa, y cahen al terreno del lado de dicho puente." 

Però segons el Capítol, per a no perjudicar el pont 

amb les aigües de pluja, 

"ni tampoco el remanso que causan ceda con su detención en daño 

de la salud pública, y que puedan guiarse al huerto del Iltte. 

Marques de Carrús," 

s'havia de fer una rasa o trinxera perquè "por ella se 

encaminen al citado huerto, en donde pueden aprovecharse." 

(10) Com veiem, les actes municipals d'aquests anys es 
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referien al pont Vell com a "pont principal," la qual cosa 

devia voler dir que ja es trobava construït el pont del Rei. 

Pot ser hi havia també altres ponts o passos sobre les rieres, 

les rambles o els barrancs, com també sobre les sèquies, tots 

ells, evidentment, d'una importància menor en comparació 

amb el pont Vell o principal. 

Com ja hem dit, amb la construcció del pont Vell, 

el pont del Rei i el carrer Major del Pla, es féu un itinerari 

alternatiu per al camí reial d'Oriola. A l'eixida del pont, 

aquest camí, o una variant, evitaria passar per la costera que 

hi ha just a l'esquerra, massa empinada per als carruatges, i 

deixà de baixar pel carrer de Santa Anna fins al convent de 

Sant Josep i la creu de terme gòtica. En lloc d'aquest 

itinerari, el camí reial, com es veu als plànols vuitcentistes, 

travessava el nou raval pel carrer Major, passava per davant 

de la caserna de cavalleria i baixava entre la torre del 

marquès de Carrús i una de les eres de batre del Pla, de 

manera que envoltava el barri per ponent. En aquest camí hi 

ha assenyalats als plànols del set-cents i del vuit-cents els 

"passos," un calvari o via-crucis construït d'antic que els 

frares de Sant Josep proposaren reconstruir el 1772 quan 

exposaren al Consell que era 

"propio de su instituto el promover la devoción y frequencia de la 

Vía Sacra [i] la de esta Villa desde su fundación ha corrido a la 

dirección de esta comunidad baxo el patrocinio de V. Sª." 

Aquell inicial calvari devia ocupar una gran 

extensió superficial, ja que els frares deien que es trobava 

"profanado por varios incidentes como son la fábrica del Quartel, 

los muchos caminos y tránsitos que la cruzan y otras 

incomodidades." 

Per tant, volien 

"fundar de nuevo en lugar conveniente y con todas las 

circunstancias la vía Sacra en el Compás y sitio que esta frente del 

Convento" 

i demanaven l'ajut del Consell, com també diversos ferros 

del vell calvari propietat de la vila. El 08-01-1772 el Capítol 

autoritzà que es fes com volien els frares però no pogué 

donar almoina ja que no hi havia fons disponibles. (11) Amb 

aquesta demanda dels frares, l'extens calvari setcentista que 

encara apareixia al plànol de Porras quedà reduït a un petit 

recinte tancat situat enfront de l'esglèsia de Sant Josep que 

ha perdurat fins els anys seixanta del segle XX i que fou 

l'inici de l'ordenació del passeig del Xilindró, un dels espais 

oberts més característics de l'Elx vuitcentista i noucentista. 

Així, doncs, durant el darrer quart del segle XVIII, el raval de 

Santa Teresa no sols es trobava ja ocupat sinó que al 

convent es feien importants actes religiosos, especialment 

els dedicats a sant Pasqual Bailon, ja aleshores patró del 

barri, com ho demostra un bonic programa del 1776 del 

novenari d'aquell any en honor del sant a l'esglèsia de Sant 

Josep. (12) 

¿Quins foren, però, a més de la simple necessitat 

que hi pogués haver a Elx de fer cases a meitat del set-cents, 

els motius que impulsaren a construir un barri a l'altre costat 

del riu, tan separat de la vila i del raval de Sant Joan? 

Gozálvez dóna com explicació per a construir a l'altre costat 

de la rambla els preus de les terres del palmerar, raonament 

molt utilitzat després dels escrits d'Ibarra als anys vint del 

segle XX per a explicar la transformació de la ciutat tant 

durant el nou-cents com durant el set-cents. (13) Tanmateix, 

acceptar aquesta explicació suposa extrapolar qüestions 

actuals a una altra època, com també descontextualitzar els 

arguments que utilitzaven els intel·lectuals burgesos dels 

anys vint que abogaven pel manteniment dels horts de 

palmeres. Fet i fet, tant al set-cents com al nou-cents donava 

més rendiment urbanitzar els horts que conrear les palmeres, 

com ho demostra el fet que la major part dels nous 

fragments de ciutat setcentistes es van fer tallant horts de 

palmeres. En realitat, el motiu últim que explica 

l'establiment del raval de Santa Teresa és l'interès del senyor 

d'Elx per augmentar els seus béns, les seues rendes i els seus 

vasalls, una qüestió de poder i d'economia com, en fi de 

comptes, ho van ser les altres iniciatives colonitzadores dels 

nobles i del clero durant el set-cents a Elx. 

De fet, el raval de Santa Teresa estava sota la 

jurisdicció del raval de Sant Joan i no de la vila, la qual cosa 

feia que aquest nou barri vingués a reforçar el poder del 

senyor, esdevenint un instrument senyorívol enfront del 

poder municipal, mitjançant el control sobre una població 

composada en la seua major part per camperols pobres. Així 

ho ha demostrat Gozálvez, qui d'un Vecindario del 1761 ha 

deduït el predomini d'obrers agrícoles en el raval acabat de 

crear. (14) Aquest mateix sentiment d'augment del poder del 

senyor mercè a l'augment dels vassalls i de la població el 

devia tenir també la vila, ja que, com veurem, els informes 

del municipi sobre la situació del poblat de Sant Francesc 

d'Assís procuraven no deixar en bon lloc la tasca del duc. I 

també el 1770 la vila intentà controlar certs nous 

establiments fets pel senyor en la serra de Santa Pola. En 

efecte, el 03-08-1770, el Capítol tingué notícia 

"que por parte del Patrimonio del Exmo. Señor Duque de Arcos se 

está estableciendo diferentes citios de casas a las faldas del monte 

de Santa Pola" 

i amb una rara diligència es consideraren 

"las órdenes que sobre este particular habían, prohibiendo los 

establecimientos y rompimientos de tierras en dicho monte," 

la vigilància del qual havia estat encarregada a la Vila "por 

el señor ministro de Marina en su última vicita de este año" 

segons es deia a l'acta. Per tant, el Capítol manà d'immediat 

que els pèrits del municipi fessen visita d'inspecció i 

reconeixement del terreny "donde están dichos 

establecimientos y vean si se allan en el referido monte o sus 

faldas." Després de visitar la zona, els pèrits havien de donar 

compte al Capítol i aquest prendria la resolució pertinent. 

(15) No sabem com quedà la cosa. 

També Ruiz ha exposat la importància que tingué 

la presència del marquès a Elx al llarg del set-cents en 

esdevenir el gran promotor de la construcció d'edificis, com 

també de moltes transformacions urbanes, encara que també 

fou important el reviscolament de l'oposició d'una part de la 

noblesa i de la burgesia il·licitana. Segons Ruiz, una de les 

fonts més importants de renda del senyor foren les 

inversions fetes a partir del 1740, les quals començaren a 

donar fruit a finals dels anys seixanta. Ruiz s'hi referia a la 

colonització dels Almarjals i a la fundació del nou poblat de 

Sant Francesc d'Assís, com també a la construcció de cases, 

saboneria, mesó i algunes terres adquirides en propietat per 

l'administració senyorial i arrendades a curt termini. (16) 

Des del punt de vista del control del senyor sobre la 

població, ens interesa subratllar aquí la importància que 
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tenien les terres i cases arrendades per dos o quatre anys, 

com també els forns, tendes i tavernes, ja que durant el set-

cents aquests establiments públics tenien un caràcter de 

monopoli que revaloritzava el seu preu d'arrendament. 

Segons Ruiz, després de la guerra de Successió, en virtut 

dels seus poders jurisdiccionals, el senyor havia introduït 

una sèrie de drets i regalies que passaren a convertir-se en 

noves rendes senyorials. A la vegada es feia amb la propietat 

de diverses terres i immobles, seguint les usurpacions fetes 

al raval de Sant Joan després de l'expulsió dels moriscos, les 

quals s'estenien ara també a la vila d'Elx. (17) Fet i fet, com 

a mostra del poder del duc a meitat del set-cents, segons 

indica Ruiz, les cerimònies per a la presa de possessió d'Elx 

fetes el 29-10-1740 no foren gaire diferents de les del segle 

XV. (18) Segons Ramos, quan aquest any el duc d'Arcos, 

senyor d'Elx, visità la "seua" vila, hi haveren quatre dies de 

lluminàries, es van fer tres corregudes de bous, diferents 

eixides de coeteria i mosqueteria, i a la fortalesa del palau 

s'oferí un refresc als que anaren a rebre'l. (19) En canvi, uns 

anys després, ja durant el regnat de Carles III, segons l'acta 

del 09-12-1763, el Consell de Castella no donà llicència 

perquè la vila fes despeses en els funerals del senyor d'Elx, 

qui acabava de morir. (20) 

Amb tot, aquells anys, el poder del duc va ser 

contestat. Relacionat amb el motí de Squillace, el 1766 hi 

hague a Elx un moviment antifeudal protagonitzat per la 

petita burgesia i els camperols. Segons Ruiz, aquest motí es 

produí en una situació de fam, després d'uns anys de collites 

ruïnoses i anava dirigit contra els monopolis senyorials i 

municipals, ço és, es tractava d'una revolta contra la 

reglamentació feudal coactiva, la qual impedia la lliure 

formació d'un mercat local. Hi havia també, però, un 

component de recuperació d'antigues propietats i de drets 

comunals sobre la terra que desembocà en la demanda 

d'abolició del règim senyorial i d'incorporació a la corona 

sota el crit de "visca el rei, muira el Duc." (21) Però sufocat 

el motí, continuà el rendiment de vassallatge i el 07-04-1789 

l'Ajuntament acordà que, com que venia el senyor 

jurisdiccional, la Corporació devia eixir a esperar-lo en la 

ratlla del terme i s'havia de publicar ban d'enllumenament 

per tres nits des de la seua arribada, els veïns dels carrers per 

on havia de passar el senyor fins arribar a la seua casa-palau 

havien d'endreçar i condicionar les façanes de les cases i 

tothom devia fer manifestacions de lleialtat i d'obsequi. (22) 
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06. PÍAS FUNDACIONES 

 

Els nous barris traçats a Elx durant el set-cents, especialment 

el raval de Santa Teresa, com també el poblat de Sant 

Francesc d'Assís, a la serra del Molar, tingueren un 

precedent pròxim i il·lustre en el conjunt de nous poblats de 

les Pies Fundacions del cardenal Belluga. Aquests 

establiments constituïren un episodi urbanístic que, per la 

seua proximitat i importància, degué influir en la 

transformació urbana del set-cents a Elx. Les Pies 

Fundacions tingueren un gran interès per a la urbanística al 

País Valencià, tant pel que feia als aspectes morfològics dels 

poblats i l'abast territorial de la intervenció com pel significat 

i l'augment de poder que se'n derivà per al senyor que ho va 

promoure. Com és sabut, les Pies Fundacions foren uns nous 

establiments de colonització i de sanejament del territori que 

inclogueren la construcció de noves poblacions on els 

colons es van fer les cases. Els tràmits s'iniciaren el 1715 i 

els treballs abarcaren tota la primera meitat del set-cents. Es 

trobaven (i es troben) situades al sud del Pais Valencià, en la 

comarca del Baix Segura, en les terres de marjals situades 

entre la desembocadura del riu Segura i la del Vinalopó. 

(01) És sabut, així mateix, que el promotor de les Pies 

Fundacions fou Luis Belluga y Moncada (Motril 1662 - 

Roma 1743), fervent partidari de la causa borbònica, bisbe 

de la diòcesi de Cartagena-Múrcia que arriba a ser cardenal. 

(02) Aquesta empresa de colonització d'un territori marginal 

partí del no-res. Belluga ni tan sols posseïa els terrenys, però 

sabé dur endavant l'operació amb rapidesa i habilitat. 

Certament, comptà en tot moment amb el suport del primer 

rei espanyol borbó, Felip V, qui tenia un deute d'agraïment 

tant amb la ciutat de Múrcia, la qual havia defensat la seua 

causa en la guerra de Successió, com amb el cardenal 

Belluga, qui li havia donat suport en cartes pastorals i l'havia 

finançat amb homes i diners. (03) Com era d'esperar pel seu 

origen i antecedents, les Pies Fundacions esdevingueren una 

important fita castellanitzadora en el País Valencià, un 

territori vençut que calia colonitzar políticament, cultural i 

lingüística. 

Segons León, qui ha estudiat el procés seguit per 
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Belluga, el terreny de les Pies Fundacions tenia una 

superfície superior als 44 km 2 i les noves poblacions que 

s'hi fundaren foren tres, batejades amb els noms de San 

Felipe Neri, Nuestra Señora de los Dolores i San Fulgencio. 

Segons l'exposició de motius de Belluga al Consell d'Oriola 

el 1715, el producte obtingut de posar en cultiu aquestes 

terres havia de servir de dotació a diverses obres pies, entre 

elles una "Casa de niños y niñas huérfanos y expósitos", una 

"Casa de mujeres recogidas" i un hospital general. (04) De 

les obres previstes, el 1766 l'única que es trobava "entera y 

perfectamente cumplida y ejecutada" era "los montes píos 

frumentarios de las tres villas," la creació dels quals s'havia 

solicitat del rei el 1746, per ser, entre totes les Fundacions, 

"la de más universal beneficio." (05) La migradesa de les 

obres pies executades és lògica hagut compte de les 

dificultats i de les fortes inversions que calia, tant per a posar 

en cultiu les terres pantanoses com per a mantenir-les 

conreades. Encara en una data tan avançada com el 1767 

s'hagué de redactar un "Plan para corregir los defectos 

cometidos al hacer las Pías Fundaciones." (06) 

Aquesta no fou una actuació aïllada al regne 

d'Espanya durant el set-cents ja que, com és sabut, la política 

dels borbons de modernitzar l'estat els portà a construir 

nombroses obres públiques i dictar lleis d'acord amb les 

idees de la Il·lustració. La política setcentista de colonització 

interior, com ja advertí Joaquín Costa, comptà amb el suport 

dels governants i el favor de l'opinió pública (07) i al llarg 

del segle, la colonització de nous territoris anà acompanyada 

de la fundació de noves poblacions. Així tenim des d'aquell 

inicial Nuevo Baztan, obra de José Benito Xoriguera, 

construït a la província de Madrid entre el 1709 i el 1713 per 

al banquer Juan Goyeneche, fins la població de Nova 

Tabarca, a l'illa Plana, construïda entre el 1760 i el 1770 per 

a establir-hi uns 600 pescadors d'orígen genovés, esclaus 

redimits pel bei de Tunísia. (08) 

L'obra colonitzadora del set-cents a l'Estat espanyol 

culminà en la segona meitat del segle amb les colonitzacions 

de Sierra Morena i de Nueva Andalucía (1767), vora el camí 

reial que unia Madrid amb Sevilla i Cadis, dirigides per 

Pablo Olavide i promogudes pel rei Carles III, on es 

fundaren 58 colònies distribuïdes en un extens territori. 

Recordem que a Sierra Morena, les noves poblacions foren 

La Carolina, Carboneros, Guarroman, Santa Elena, 

Arquillos el Nuevo, Montizón, Aldeaquemada i Concepción 

de Almuradiel, mentre que a la Nueva Andalucía es 

fundaren La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los 

Ballesteros i La Luisiana. Aquesta colonització era una obra 

clarament il·lustrada, molt avançada tècnicament, on els 

pobles tenien un plánol prèviament traçat, amb carrers 

amplis i rectes, places regulars, alberedes, fonts, edificis 

representatius i cases per als llauradors. El laicisme i 

regalisme imperant en l'època arribà a prohibir la 

implantació d'ordes religioses en els nous assentaments, a 

més d'utilitzar per a finançar-los els béns dels jesuïtes, 

acabats d'expulsar d'Espanya. (09) 

En aquest context favorable, la dessecació de zones 

humides, amb la fundació de noves ciutats quan s'esqueia, 

era possible, però oferia dificultats tècniques per l'elevada 

despesa que calia fer, les freqüents inundacions i les 

malalties epidèmiques habituals en aquestes zones, a més del 

pas dels ramats, els quals destruïen els nous conreus i les 

noves sèquies. Aquestes dificultats no sols es produïen en 

els espais anfibis costaners, sinó també en les zones lacustres 

interiors. Pensem els problemes que hi va haver per a 

dessecar llocs com ara les llacunes de les Salines i de 

Villena, dins la mateixa conca del Vinalopó, empresa que es 

perllongà durant els segles XVIII i XIX. (10) Tanmateix, a les 

Pies Fundacions, l'habilitat de Belluga i dels diversos bisbes 

i administradors aconseguiren, amb el suport reial, guanyar 

els diversos plets i salvar les dificultats tècniques que es 

plantejaren. Així, ja a finals del set-cents Cavanilles 

descrivia i lloava els treballs realitzats i els bons resultats 

obtinguts. Segons ell, les Pies Fundacions 

"eran en otro tiempo un suelo yermo, salobre, baxo, húmedo y 

muchas veces anegado, donde crecían salicornias, sálsolas y 

multitud de plantas que aman la humedad: eran un manantial 

perenne de enfermedades rebeldes que degeneraban muchas veces 

en epidemias pestilenciales, cuyo contagio cundía por la huerta, 

haciendo estragos y apocando el número de vecinos [...] Era preciso 

secarlo excavando azarbes, y abriendo multitud de canales por 

donde las aguas corriesen con libertad hacia el río y albufera de 

Elche. Todo se logró en pocos años: el suelo se levantó a mayor 

altura con la tierra de las excavaciones: las aguas, embalsadas antes 

en la superficie, baxaron en busca de los nuevos canales: los sitios 

aguanosos quedaron secos, se convirtieron en huertas, y fué preciso 

conducir a ellos porción del río: fundáronse tres pueblos, a saber, 

San Fulgencio en la extremidad oriental y cercanías del río; San 

Felipe Neri hacia el norte, contiguo al saladar de Albatera; y 

Nuestra Señora de los Dolores en el centro [...] Los campos antes 

cenagosos dieron en breve maiz, trigo y hortalizas: los salobres 

perdieron en gran parte su acrimonia con las labores, abonos y 

riegos: plantáronse moreras, olivos, viñas, frutales de toda especie, 

y últimamente naranjos de la China." 

El 1794, segons Cavanilles, Dolors tenia 640 veïns, 

Sant Felip Neri, 110 i Sant Fulgenci, 270. Comptant una 

mitja de 4,5 habitants per casa, podem considerar que les 

Pies Fundacions, a finals del set-cents, tenien 4.590 

habitants, una xifra important que demostra l'encert i l'èxit 

de l'establiment. (11) 

El procés de colonització s'inicià el 09-04-1715, 

quan Belluga sol·licità de la ciutat d'Oriola que li fossen 

cedides 25.000 tafulles de terres de marjals de possessió 

comunal, oferint, a canvi, donar participació a la ciutat i al 

bisbat en les obres pies que projectava fer. A més, amb el 

seu projecte, segons Belluga, els habitants de l'horta i de la 

ciutat es veurien deslliurats d'una zona malsana i poc 

desitjable. La ciutat d'Oriola accedí i el 07-05-1715 s'atorgà 

l'escriptura de cessió. També la vila de Guardamar, el 

20-07-1720, cedí a Belluga 13.000 tafulles colindants amb 

les anteriors. El rei Felip V donà el vist i plau a tals cessions 

i, a més, el 27-03-1724 el rei Lluís I d'Espanya, en el seu 

breu regnat, cedi a Belluga 2.000 tafulles de la Majada 

Honda, amb la qual cosa es va completar la propietat del 

terreny. (12) Així mateix, com faria després Carles III amb 

les noves poblacions d'Andalusia, també en les Pies 

Fundacions, el rei Felip V acceptà el patronat de la fundació 

de Belluga segons una Reial Cèdula del 17-09-1732. (13) 

El 1720 Belluga aconseguí aigua per al reg de les 

terres des de l'assarb d'Abanilla; el 1725, després d'un plet, 

des de la Acequia Mayor d'Almoradí i el 1734, diversos 
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sobrants d'aigua de Callosa, Catral, Coix i Albatera. El 1736, 

després d'un altre plet, les Fundacions aconseguiren encara 

augmentar el cabal d'aigua que els pertocava. Pel que fa a les 

obres d'infraestructura, el 1730 hi havia ja oberts tres 

assarbs: el del Molar, el de Enmedio i el del Recibidor i a 

partir dels anys trenta, en lloc de ser les Fundacions qui 

demanaven els sobrants d'aigua als seus veïns, foren aquests 

qui demanaven avenar en els assarbs de les Fundacions, ja 

que aquestes terres veïnes, malgrat trobar-se ja cultivades, 

patien d'excés d'humitat. (14) A partir del 1730 començaren 

a establir-se colons a cens emfitèutic, amb l'obligació de 

pagar la quarta part de la collita i de contribuir a netejar i 

mondar els assarbs i les sèquies majors. La major part dels 

nous habitants procedien de la ciutat de Múrcia i els seus 

voltants, i també dels pobles pròxims a les mateixes 

Fundacions. El 1721, el rei concedí els colons l'exempció 

durant quaranta anys de tota mena de 

"tributos, arbitrios, cuarteles, donativos y cualquier otra clase de 

contribución que hubiese impuesta o se impusiere, tanto por parte 

de la hacienda real como por Orihuela y Guardamar." (15) 

Segons Madoz, el rei també concedí als qui s'hi 

establiren, "indulto de los delitos que hubiesen cometido 

anteriormente [i] exención de quintas por cuarenta años", 

concloent, amb paraules manllevades de Cavanilles, que 

"todas estas franquicias y privilegios eran necesarios para que los 

hombres se estableciesen en un sitio mirado con horror hasta aquel 

tiempo." (16) 

Els masovers tenien l'obligació de plantar moreres, 

vinyes i oliveres i tenien prohibit sembrar arròs, ja que, 

malgrat els beneficis que donava aquest conreu, l'aigua 

estancada dels arrossars es considerava perjudicial per a la 

salut. Malgrat la forta inversió econòmica, el procés de 

transformació no fou tan immediat ni fàcil com donen a 

entendre els textos de Cavanilles i de Madoz, ja que les 

dificultats de l'establiment foren moltes. Els emfiteutes 

havien de fer importants despeses per a endolcir l'amargor 

de les terres, la qual cosa no sempre aconseguien, les 

freqüents inundacions arrasaven els bancals i els ramats es 

menjaven les plantacions. Moltes de les terres anaren 

quedant abandonades i, tot plegat, durant els anys quaranta, 

els administradors van haver de rebaixar la contribució a la 

sisena part de la collita, en lloc de la quarta part s'establerta 

en els primers moments de l'emfiteusi. (17) Però el 1794 

Cavanilles, en fer l'estadística dels conreus, citava la 

producció de forment, panís, civada, seda, oli, cànem, lli, 

fruites, hortalisses (que eren allò més abundant), barrella, 

sosa, vi i taronges. (18) 

Pel que fa als poblats, la construcció fou d'una gran 

rapidesa i tracte de favor. Ja el 1720, en la concòrdia 

d'Abanilla Luís Belluga apareix citat com fundador del lloc 

anomenat Sant Felip. Tanmateix aquest poblat devia 

trobar-se ocupat només pels manobres que treballaven en 

l'obertura dels assarbs i de les sèquies, ja que els llauradors 

no començaren a establir-se fins el 1730. Fet i fet, Belluga 

no es plantejà la construcció dels tres poblats fins el 1729. 

Aquell mateix any Felip V, malgrat allò que s'estipulava en 

les escriptures de cessió, concedí al territori exempció de 

jurisdicció d'Oriola i de Guardamar i uns anys després, per 

Reial Cédula del 12-02-1734 els poblats de Sant Felip Neri i 

de Nostra Señora dels Dolors foren elevats a la categoria de 

viles. L'edifici més important a tots els nous poblats, al 

voltant del qual s'organitzava l'espai urbà, era l'esglèsia i el 

1735 les Fundaciones arribaren a guanyar un plet al bisbe 

d'Oriola per a erigir en esglèsies parroquials les ermites de 

Sant Felip i de Dolors, el 1740 es beneí l'esglèsia de Sant 

Fulgenci (19) i el 04-04-1753 s'acabà la de Sant Felip. 

L'esglèsia de Dolors, el poblat més important dels tres, havia 

de ser mes gran que les altres, segons els plans de Belluga: 

"Y para la pronta fábrica de las dichas tres iglesias, empezando por 

la de Nuestra Señora de los Dolores, quiere su Eminencia y ordena 

que dichos señores coadministradores traten sin dilación con su 

Eminencia la planta que conviene dar a cada una de ellas, todas 

iguales en planta, y algo mayor la de Nuestra Señora de los 

Dolores, en consideración al número de almas que con el tiempo 

tendrán las tres villas." (20) 

Aquesta esglèsia de Dolors fou construïda el 1742 i 

un bon indicatiu de la importància econòmica i de la 

prosperitat de la població fou el fet que l'imatge de la 

Dolorosa, titular del temple, com també les imatges de Sant 

Pasqual i de Sant Antoni, són obra de l'escultor murcià 

Francisco Salzillo (Múrcia 1707-1783), el taller d'imagineria 

del qual era el més prestigiat de la zona. (21) Per fi, segons 

un document de l'Arxiu Històric Municipal d'Elx, el 1765 es 

dotaren els tres curats dels pobles de les Pies Fundacions i es 

nomenaren també justícies i ministres perquè els 

governassen. (22) 

Pel que fa a la colonització de les marjals, als 

documents redactats per la Junta es donaren algunes normes 

sobre la forma de construir les diverses obres públiques del 

territori. Així, una concòrdia del 1748, en referir-se als ponts 

que s'havien de construir sobre els assarbs deia que "deverán 

ser precisamente de rosca", és a dir amb un arc de rajola o de 

maçoneria, sense pilars intermedis, de manera que no fossen 

destruïts per les avingudes d'aigua. (23) Respecte a la 

urbanística dels poblats, no tenim noticia de l'existència de 

plànols traçats prèviament, però en l'escriptura del 1741 

Belluga establí unes normes o ordenances relatives tant a la 

forma de construcció com a la relació entre l'edificació i els 

usos que albergava. Així, s'indicava que no s'havia de deixar 

"a los labradores edificar a su antojo", sinó que se'ls havia 

d'assenyalar el lloc on fer-ho, perquè 

"las casas, unidas unas con otras, hagan calles y vaian siempre 

creciendo en forma de lugar con método." (24) 

Aquestes cases devien formar els carrers 

"con la debida simetría y en esta conformidad procurarán que todas 

las casas de labradores sean iguales, haciendo calle por una y otra 

parte." (25) 

Respecte a la tipologia dels habitatges, les cases 

dels llauradors s'havien de construir tenint en compte l'ofici 

dels seus habitants, ço és 

"a uso de labraduría, de forma que los labradores tengan acomodo 

para recoger sus frutos, todas con su alto y su bajo, su caballeriza y 

su corral, procurando que los bajos no estén al plan de tierra, sino 

alguno de mayor altura, y palmo de argamasa fuerte que sirva de 

solería", 

probablement per a evitar l'humitat. (26) També s'establí que 

les cases per als no llauradors havien de ser més petites, tenir 

també planta baixa i pis, i estar situades a esquena de les dels 

llauradors o en uns altres carrers separats: 

"y porque a más de labradores habrá otros muchos vecinos para el 
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servicio de dichas haciendas, dispondrán los dichos señores que a 

espaldas de las mismas casas, o en calles separadas, se labren casas 

pequeñas para estos, con alto correspondiente a lo pequeño de la 

casa, todas iguales." (27) 

La Junta d'Administració i Govern de les 

Fundacions donava el solar a qui volgués fer una casa, però 

aquest quedava obligat a ajustar-se a les normes fixades, "al 

objeto de guardar la simetría," (28) tan volguda pel 

legislador. Fet i fet, segons Navarro, als tres pobles es manté 

encara un tipus de casa similar i característic, malgrat les 

variacions hagudes després de la fundació: 

"un gran ingreso para las caballerías, con una habitación a la calle: 

una cocina abierta al pasillo, con alguna dependencia y el patio con 

las cuadras. Desde la cocina arranca una escalera con un primer 

rellano con habitaciones que dan al patio y un segundo en el que se 

sitúa la cambra, el depósito de aperos y productos, que 

generalmente se ilumina desde la calle. También el suelo, formado 

por una gruesa capa de yeso, es de procedencia de la arquitectura 

popular de la zona." (29) 

Gozálvez, per la seua banda, ha assenyalat que els 

habitatges ordinaris serien barraques, però que a les 

condicions de l'establiment també es preveia la construcció 

de cases de rajola i de pedra. Els solars havien de ser 

quadrats, amb 60 pams (12,60 m) de façana i la mateixa 

profunditat. Gozálvez ha dibuixat la planta d'una casa de 

Sant Felip Neri amb 12,60 m de façana i 16,80 m de 

profunditat. A la planta baixa hi ha l'entrada, la 

cuina-menjador, un recambró i un dormitori, com també un 

gran corral posterior, mentre que al primer pis hi ha un 

magatzem i un paller. (30) A Dolors es donaven també 

normes per a la construcció de l'únic edifici comunal de 

caracter cívic dels poblats: el graner de la vila, el qual anava 

situat en una de les places centrals, i en el pis alt del qual 

"quiere su eminencia se disponga una sala capaz para las juntas de 

las villas [...] y en uno de los ángulos de dicho alto sirva para carcel 

de la villa." (31) 

Segons Navarro, Sant Fulgenci i Sant Felip Neri 

van ser només petites aldees i tan sols Dolors arribà a tenir 

una xarxa urbana en quadrícula, formada per petits carrers, 

dos més amplis i un altre central més estret, creuats 

perpendicularment per dos carrers més. Les cases petites 

donaven al carrer central, més estret, i les cases dels 

llauradors, als carrers laterals, més amplis. Ambdues 

rengleres de cases es trobaven unides entre si pels patis. En 

un angle de la trama es van situar l'esglèsia i el graner. (32) 

En les tres poblacions es va situar una plaça central de grans 

proporcions on hi havia l'esglèsia, la qual es dedicava al sant 

o al misteri que donava nom al poblat. (33) En el cas de 

Dolors, l'esglèsia es plantejà com l'element central del poble 

i al seu voltant s'articulaven tres places diferents. De l'espai 

lliure central eixien els carrers, en línia recta i traçats 

ortogonalment entre si, com a suport d'una parcel·lació i 

d'una edificació prou uniforme. Com assenyala Calduch, cal 

destacar en aquests poblats el seu caràcter d'actuació 

unitària, promoguda des de les instàncies d'un poder 

supramunicipal (eclesiàstic, en aquest cas), la fi de la qual no 

era la implantació d'una residència palatina, sinó la 

colonització de terres i l'establiment de colons. És 

destacable, així mateix, la coincidència entre el moment del 

traçat i el de la construcció efectiva dels poblats, la qual cosa 

evità el desfasament entre el traçat urbà (a càrrec d'un 

organisme públic) i un prolongat procés d'edificació 

(executat pels propietaris privats) el qual, en moltes 

actuacions, desvirtuà els objectius inicials de la planificació i 

fou una de les causes del seu relatiu fracàs. Finalment, 

destaquem, amb Calduch, el caràcter d'actuació global i 

unitària de les Pies Fundacions, les quals trascendiren la 

mera ordenació urbana en abarcar en el mateix conjunt 

l'ordenació de tot el territori i insertar el traçat dels poblats 

en estructures més extenses i complexes de camins, canals 

de drenatge, sèquies de reg, parcel·lació agrària, etc. (34) 

Per a Calduch, la planificació de les Pies Fundacions, com 

també el traçat dels poblats de Peñacerrada i de Sant Vicent 

del Raspeig, vora la ciutat d'Alacant, aportaren nous 

components instrumentals a la planificació i a la creació 

d'estructures urbanes i la seua incidència en la ciutat 

d'Alacant es pot detectar en fases posteriors. (35) 

La mateixa influencia es palesa a Elx en el traçat 

dels nous barris setcentistes, especialment en el raval de 

Santa Teresa, creat pel senyor d'Elx, el qual era perfectament 

coneixedor de l'obra de Belluga des del primer moment 

d'iniciar la seua empresa, ja que el mateix 1715, quan el 

cardenal es féu amb les terres d'Oriola i de Guardamar, el 

duc s'oposà a que les aigües procedents de les Pies 

Fundacions s'abocassen a l'albufera d'Elx, del seu patrimoni. 

(36) Com assenyala Calduch per als pobles de l'horta 

d'Alacant, a Elx l'actuació de Belluga aportà uns 

components de racionalització dels traçats urbanístics aliens 

a la forma tradicional d'establir assentaments i de crear 

nuclis urbans, la qual havia consistit anteriorment en 

l'utilització de camins i de sèquies preexistents com a eixos 

bàsics per a estructurar els nous nuclis d'edificació, com ara 

Sant Joan, Benimagrell, Mutxamel o Tangel. En el cas d'Elx, 

els nous establiments setcentistes eren molt diferents dels 

que fins aleshores havien transformat la vila d'Elx i els seus 

ravals, basant-se en noves edificacions distribuides sense pla 

ni proposta previs que formaven carrers disposats d'una 

forma desordenada que prolongaven de forma més o menys 

aproximada els ja existents. En contrast amb tals sistemes 

sis-centistes de transformació de les ciutats, com observa 

Calduch, a les Pies Fundacions era possible detectar una 

racionalitat planimètrica i una economia de medis (explotada 

també simultàniament i d'una manera més eficaç pels 

enginyers militars) que es traslladà posteriorment a altres 

actuacions, tant de traçat de noves àrees urbanes que 

s'incorporaven als recintes històrics, com de remodelació de 

zones de l'interior d'aquests recintes. (37) 

Com ha assenyalat Sambricio, abans del set-cents 

el disseny urbà responia a la voluntat de sacralitzar un espai 

de poder i el traçat barroc de trident es repetia de forma 

indiferenciada a Roma, París o Aranjuez, mentre que, amb la 

Il·lustració, les ciutats que es traçaven eren nuclis de 

poblacions funcionals, centres urbans amb una missió 

econòmica definida, la creació de riquesa, per la qual cosa 

en el disseny urbà existia una especificitat que feia 

impossible comparar i contrastar una ciutat amb una altra, ja 

que cadascuna tenia una missió diferent i tant la seua forma 

com la seua dimensió responien no a la gratuïtat del disseny 

formal, sinó a un projecte econòmic. L'urbanisme d'aquell 

moment definia com a missió superior la voluntat d'ordenar i 
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de conquistar el territori. (38) Però no sols no existia una 

proposta generalitzada de ciutat que es repetís 

sistemàticament sinó que, a més, la ciutat s'entenia des d'una 

voluntat conscient de no créixer, de no desenvolupar-se, ja 

que així podia respondre millor a la missió per a la qual 

havia estat concebuda i traçada: ciutat-fàbrica, ciutat-port, 

ciutat-caserna, ciutat-hospital. Amb aquests presupòsits, 

segons Sambricio, es van concebre o transformar Maó, 

Brihuega, Àvila, Guadalajara, Cartagena, el Ferrol, Cadis, 

etc. (39) 

La importància de les Pies Fundacions va decaure 

al llarg del vuit-cents, quan van ser paulatinament 

desmembrades per una burgesia triomfant i deixaren de ser 

una manifestació del poder eclesiàstic. Segons Gozálvez, 

amb les desamortitzacions es van redimir els censos 

emfitèutics i cessà en les seues funcions la Junta 

d'Administració. (40) La vila de Dolors passà a ser propietat 

de la casa Viamanuel i Cheles, quedant reservats a les Píes 

Fundacions tan sols alguns drets (41) mentre que la vila de 

Sant Felip Neri fins i tot deixà de ser municipi independent 

el 23-01-1884 en ser agregada al municipi de Crevillent. 

(42) 
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07. SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

El lloc de Sant Francesc d'Assís, situat a la serra del Molar, 

en terme municipal de la vila d'Elx, era el poblat 

corresponent a la colonització dels Carrissars, terres 

pantanoses situades a l'extrem sud-oest del terme, limítrofs 

amb les Pies Fundacions de Belluga. El sanejament dels 
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Carrissars comportà, així mateix, que es començàs a 

dessecar la Bassa Llarguera, identificada per Ruiz i per Box 

amb la llacuna anomenada Fondo d'Elx a partir del vuit-

cents (01) i utilitzada al nou-cents, com hem vist, com a 

dipòsit regulador de l'aigua elevada des del Segura per la 

companyia de Regs de Llevant. Segons Ruiz, la Bassa 

Llarguera era una petita llacuna situada al sud-oest de 

l'albufera, enmig d'una zona pantanosa que s'endinsava cap a 

l'horta d'Oriola envoltada de terreny de marjal, els Almarjals 

o Carrissars als quals ens referim. A la Bassa Llarguera la 

pesca tenia menys importància que a l'albufera d'Elx, però 

abundava la caça i era important l'aprofitament de les 

pastures i els joncs que hi havia pels voltants. Tota aquesta 

zona havia estat un erm d'aprofitament comunal fins l'inici 

del set-cents, quan se l'apropià el senyor. (02) 

La colonització dels Carrissars s'inicià unes 

dècades després de la de les Pies Fundacions i fou 

promoguda pel duc d'Arcos, marquès i senyor d'Elx, en 

aquestes terres del seu marquesat que es trobaven sota la 

jurisdicció de la vila d'Elx i que encara avui en dia es troben 

dins el terme municipal il·licità. El poblat fou fundat a 

meitat del set-cents com a part de l'obra colonitzadora, però 

hagué de ser abandonat a finals del vuit-cents pels 

problemes sanitaris que originaven els aiguamolls pròxims, 

dessecats malament. Segons Gozálvez, la zona sanejada pel 

cardenal i pel marquès s'estenia topogràficament sense 

solució de continuïtat, ja que es va originar per la colmatació 

comuna de les aportacions del Segura, del Vinalopó i de les 

rambles intermèdies. Fet i fet, el drenatge de la zona originà 

discussions jurídiques sobre si s'havia de fer pel Vinalopó o 

pel Segura, ja que no hi havia pendent definida envers cap 

de les dues conques i, finalment, els assarbs desaiguaren pels 

dos llocs. Gozálvez ha assenyalat també la influència de les 

Fundacions de Belluga en la colonització feta pel marquès 

qui, possiblement, sense aquest exemple, no s'hauria 

aventurat en una empresa tan arriscada. (03) 

La importància de la fundació urbana de Sant 

Francesc d'Assís des del punt de vista de l'ocupació 

territorial, rau en allò que tenia d'idea preconcebuda i 

d'establiment urbà sotmés a normes, encara que foren 

mínimes. Es tractava d'un exemple situat al terme d'Elx de 

les obres típiques de la noblesa il·lustrada del set-cents. A 

més, des del punt de vista sociopolític, amb aquest 

establiment, com amb el raval de Santa Teresa, com hem 

vist, el marquès d'Elx no sols pretenia colonitzar i posar en 

ús uns terrenys del seu patrimoni que no produïen rendes, 

augmentant així la seua riquesa, sino, sobretot, augmentar el 

seu poder i la seua influència en el municipi d'Elx, on, com 

ja hem dit, comptava amb la secular oposició de la vila. 

Segons Ruiz, l'intent uniformitzador dels Borbons, que 

acabà amb les particularitats dels regnes de la Corona 

d'Aragó, suposà a Elx l'abolició dels privilegis de la vila i, 

amb ells, dels seus drets, els quals fins aleshores havien 

impedit un avanç notable de la jurisdicció senyorial. Però a 

partir del 1707, l'imposició de les jurisdiccions senyorials al 

País Valencià comporta una espectacular alienació del 

patrimoni reial, administrat fins aleshores pels municipis. La 

jurisdicció comportava drets sobre monts, pastures, erms i 

llacunes i, amb la complicitat de les noves autoritats 

municipals, adictes als borbons, una gran part d'aquest 

patrimoni es convertí en patrimoni nobiliari. Així, a principi 

del set-cents, el duc d'Arcos incorporà al seu patrimoni les 

10.000 tafulles de la Bassa Llarguera i dels Carrissars, en 

una operació la qual, segons Ruiz, significà 

"una de las mayores enajenaciones de baldíos que conocería el 

término de Elche, en perjuicio del municipio, del Patrimonio Real 

y, en definitiva, del pequeño campesinado." (04) 

Pel que fa a l'albufera, segons Ruiz, els reis 

d'Aragó l'havien conservada en el seu patrimoni i els 

justícies de la vila tenien el privilegi d'exercir-hi la 

jurisdicció reial, com també d'impedir que es portàs fora 

d'Elx el peix que s'hi pescava, regulant-ne el preu a la 

pescateria de la vila. A començament del set-cents, però, 

quan el senyor passà a fer efectiva la jurisdicció sobre Elx, la 

vila deixà de tenir drets sobre l'albufera i el llac esdevingué 

propietat del duc. (05) Ruiz ha estudiat el procés 

d'establiment dels Carrissars en relació al procés de 

desenvolupament capitalista i, segons ell, durant el set-cents, 

en plena expansió agrícola, l'administració senyorial 

estimulà la roturació de terres, ja que una terra establerta en 

emfiteusi, com era el sistema habitual, suposava que el 

senyor es feia amb el domini directe i, en conseqüència, amb 

una part de la propietat. Les antigues terres reialenques 

passaven així a convertir-se, mercè a la jurisdicció, en 

propietat feudal compartida, en benefici del patrimoni del 

duc. (06) Segons Ruiz, el senyor aprofità la pressió 

demogràfica de meitat del set-cents i reforçà, amb la 

fundació del poblat agrícola del Molar, la possessió i 

propietat que s'atribuïa sobre els Carrissars, fonamentant-la 

en una nova escriptura legal, la qual era molt més eficaç per 

a convertir-la en propietat privada, que no pas la cessió 

jurisdiccional de finals del segle XV. (07) Tanmateix, els 

problemes de la colonització agrícola dels Carrissars 

comportaren l'abandó del poblat de Sant Francesc d'Assís, 

del qual es pergué fins i tot el nom. Desaparegudes les 

construccions, quedà només la denominació popular, el 

Molar, nom ja citat per Cavanilles a finals del set-cents, com 

també les parets i algun element ornamental de l'esglèsia 

neoclàssica. En abandonar Sant Francesc, els habitants 

fundaren el nucli urbá de la Marina, a l'altra banda de la 

serra, mirant a la mar, on mantingueren l'advocació de 

l'esglèsia i el tipus neoclàssic del seu interior, refet amb un 

gust popular. 

Com ja hem assenyalat, l'esperit urbanístic i 

colonitzador que presidia les Fundacions i les normes amb 

les quals es formalitzaven els poblats de Belluga eren 

semblants als dels nous barris i poblats setcentistes d'Elx, 

empresos per eclesiàstics, militars i nobles. Aquesta 

influència, en el cas del senyor d'Elx, fa que Gil i Olcina 

l'haja qualificat de "imitador de la empresa del cardenal 

Belluga." (08) I, certament, els poblats de les Pies 

Fundacions i el de Sant Francesc del Molar, eren exemples 

de noves poblacions setcentistes situades a menys de vint 

quilòmetres d'Elx que influïren en els barris traçats a la 

ciutat, ja que formaven part del seu entorn cultural i 

econòmic i eren el punt de referència més immediat. Tant els 

uns com l'altre, a més de tenir un objectiu de guanys 

econòmics i de poder, eren obra d'una voluntat il·lustrada, 

des de la qual es pretenia millorar el regne. Pensem la 

insistència que els promotors dels barris de Saràvia, de 
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Conrado i del Clero feien a les exposicions de motius dels 

seus projectes, assenyalant que les actuacions previstes 

havien de ser altament beneficioses per a la població i per a 

la república. 

Vegem breument el procés de la colonit;zació dels 

Carrissars. Com hem dit, el 1715, el marquès d'Elx s'havia 

oposat a que s'abocàs en l'albufera d'Elx l'assarb que havia 

de sanejar la marjal d'Oriola, segons el projecte de Belluga, 

al·legant que "con la mexcla del agua vertiente de dicha 

zanja o azarbe que cría horrura, moriría la pesca," la qual, 

com hem vist, hi era abundant. Tanmateix, als pocs anys se'n 

tornà arrere i retirà el plet contra les Fundacions que havia 

interposat en la Reial Audiència de València i el 27-04-1721 

es signà un acord pel qual el marquès permetia que s'acabàs 

"dicho azarbón en la forma más conveniente a dichas obras 

pías," a canvi de quedar autoritzat a obrir, "donde más le 

conviniera, un partidor para usar el todo o parte de las aguas 

que llevase." (09) Gozálvez interpreta que ja aleshores el 

marquès hauria concebut la idea d'aprofitar aquest assarb per 

a sanejar les terres de les quals s'acabava d'apropiar. 

Segons Ramos i Ruiz, les obres de drenatge i de 

dessecació realitzades a les Pies Fundacions, provocaren que 

quedàs eixuta una part de la Bassa Llarguera. A més, en ser 

utilitzada en regs l'aigua del Segura, la disminució del cabal 

de l'aigua dolça que nodria l'albufera d'Elx disminuí, fins el 

punt de no arribar a plenar-la prou com per a atraure els 

peixos. A partir d'aquest moment, el duc hagué de fer 

quantioses inversions en obres hidràuliques per a portar a 

l'albufera l'aigua dolça de les Fundacions i dessecar i posar 

en conreu els Carrissars, aprofitant que la zona es trobava 

despoblada i que acabava d'estendre-hi la seua senyoria 

pairal. Així, el 1731 construí un assarb per a replegar l'aigua 

de les Fundacions i conduir-la a l'albufera, el 1746 construí 

un assarb principal, el qual costà més de 3.000 lliures i la 

Bassa Llarguera quedá completament seca i eixuta i el 1747 

obrí un altre assarb, el del Robatori, el qual rebia aigües 

mortes i les portava també a l'albufera. Durant els anys 

centrals del segle el marquès continuà construint assarbs i 

sèquies regadores amb partidors per a posar en cultiu les 

terres, en un procés mitjançant el qual es convertia aquell 

territori en una propietat plenament incorporada al patrimoni 

del senyor, ja sense cap mena de dubte legal. (11) Com hem 

observat repetidament, el procés seguit a les Píes Fundacions 

era ben conegut a Elx, fins el punt d'originar al llarg del set-

cents diversos partionaments entre el terreny de les 

Fundacions i el terme de la vila, una part de la documentació 

dels quals es troba al nostre Arxiu Històric Municipal. La 

definició dels límits de propietat i de la jurisdicció d'aquests 

territoris motivaren, així mateix, la redacció d'una abundant 

documentació gràfica —mapes i dibuixos del territori. El 

1726 es va fer una primera delimitació i amollonament dels 

terrenys d'Elx que confinaven amb els de les Pies 

Fundacions (12) i el 10-05-1727 es tornà a fer un 

partionament de la zona. (13) El mateix 1727 es féu una 

escriptura de concòrdia entre parts del patrimoni del 

marquesat d'Elx i la vila d'una banda i de l'altra l'apoderat del 

cardenal Belluga, sobre la delimitació dels termes que 

confinaven amb les terres de les obres pies de Sant Felip. 

(14) La pràctica del senyor d'apropiar-se de les terres 

comunals del municipi féu que el 26-06-1730, pèrits del 

Consell i del marquès practicaren un reconeixement per a 

partionar i amollonar també els Almarjals i la Bassa 

Llarguera, tot separant-los del Saladar, reclamat per la vila 

com a propi. Segons Ramos es col·locaren dotze mollons i, 

una vegada acabada la feina, acordaren formar un mapa del 

lloc. Es reuniren en el punt anomenat pas del Llop i 

continuaren cap a l'albufera, seguint 

"la línea o ralla en que por la parte de Tramontana se iba 

reconociendo por la diversidad del color del terreno, identificando 

como de Almarjales la que tenia la casa algo negra y costosa y, 

cavando, se veia negra y muy suave; y la otra, que dijeron ser 

Saladares, que eran las tierras que nunca habían tenido agua 

permanente o rebalsada y se reconocía a la vista más blanca por la 

superficie y toda muy reluciente y salitrosa." (15) 

També el 26-10-1741 el duc i el cardenal signaren 

a Dolors una concòrdia sobre permuta de terres i una altra 

sobre aprofitament d'aigües. S'endreçà la línia tortuosa que 

separava el terme de Dolors i les terres del marquesat, 

rectificant els límits i obrint un nou assarb, el del Conveni, el 

qual faria de nou límit. Així mateix, el marques podria 

aprofitar, a més de les sobres dels assarbs de Maiaio i 

d'Abanilla, les dels assarbs de la Civada, de la Cola de Catral 

i de Sant Felip Neri. El marquès també podria desaiguar en 

les sèquies de les Fundacions, "contribuyendo en las 

mondas, según costumbres." (16) El 28-11-1741 es féu la 

partició dels termes de les viles d'Elx i de Dolors, segons 

aquesta permuta feta el mes anterior entre el duc i el 

cardenal. (17) I encara, en fi, el 1773 es tractà el tema de les 

mondes dels assarbs de l'albufera i la seua relació amb les 

Pies Fundacions. (18) Pel que fa als nous colons, segons 

Ruiz, el 1733 ja havien començat a instal·lar-se els 

emfiteutes a les terres dels Carrissars, les quals van poder ser 

conreades en pocs anys. (19) 

Les condicions d'aquest establiment fetes pel 

marquès reproduïen, amb alguna variació, les condicions 

establertes per Belluga a les Pies Fundacions. (20) Aquesta 

relació de les normes de Sant Francesc amb les de les 

Fundacions de Belluga, venia gairebé imposada pel model, 

ja que el senyor no féu sino eixamplar la colonització del 

cardenal per les seues terres, la qual cosa era possible pel fet 

que, com hem dit, ambdós establiments tenien una 

continuïtat geogràfica absoluta, l'aigua per a regar les terres 

del duc venia de les Pies Fundacions i el drenatge aprofitava 

els mateixos assarbs. Així, seguint les passes de Belluga, el 

duc aconseguí també que el rei aprovàs les condicions a les 

quals s'havia d'ajustar l'establiment del nou poblat de Sant 

Francesc d'Assís i la tasca colonitzadora dels Carrissars. El 

04-04-1748 el rei Ferran VI donà la Reial Cèdula, dirigida al 

duc, on aprovava les condicions per a l'establiment dels 

Carrissars. (21) Es va referir l'exposició elevada pel senyor, 

on, segons el rei, s'indicava 

"lo conveniente que era a mi real Erario, a vuestro Patrimonio y a la 

utilidad de los vecinos de vuestra Villa de Elche el desagüe de la 

Valsalarguera, Carrizal en aquel término, proporcionando a cultivo 

y producción de frutos las tierras que incluye." 

El 29-09-1746, en contestació a tal demanda, el rei 

ja havia accedit a 

"la imposición a censo de ocho a diez mil pesos de a quince reales y 

dos maravedís de vellón, con que costear los edificios mayores, 

puentes y demás, conducentes a poner en uso las referidas tierras." 



 118 

En l'extens i interessant document del 1748 que comentem, 

el rei afirmava que els capítols i condicions per a fer els 

contractes entre el duc i els seus successors i les persones 

contraents, 

"en su entidad y circunstancias, son conformes, sin variación 

substancial, a los de las Fundaciones Pías del Cardenal Belluga, 

confinantes sus tierras con las de vuestro Carrizal o Valsalarguera, 

aprobados por el Rey, mi Padre." 

Les condicions per a l'establiment dels Carrissars 

contingudes en aquest document eren 36, al llarg de les 

quals es fixaren detalladament els drets i els deures 

contractuals del duc i dels colons. El rei permetia que el duc 

es reservàs 

"el dominio directo de todas las tierras de la Valsalarguera, al 

presente Almarjales, propias del Mayorazgo, agua que se les 

agregará, casas del nuevo lugar de San Francisco de Asís, llegada 

su construcción y de todo aquel terreno que os corresponde, como 

Señor Solariego, o adquirieseis por vía de compra." 

Els colons obtenien, en cens emfitèutic perpetu, 

"en los establecimientos que se otorgaran, el dominio útil, aumentos 

en tierras, agua y casas, a favor de las personas que se harán para sí, 

sus herederos, o quién, con causa o título deba gozarlo." 

Els tres béns —terra, aigua i casa— apareixien units 

indisolublement al llarg del document. Pel que fa a les obres 

d'infraestructura, el duc quedava obligat a fer i conservar les 

obres hidràuliques principals, ço és 

"los Azarbes principales para aguas vivas y muertas, con los 

puentes necesarios de piedra o ladrillo y cal, según y como os 

pareciere, para el tránsito y tráfico de los labradores, uso de las 

haciendas y saca de sus frutos," 

com també 

"los partidores que se entiendan necesarios al uso común de las 

aguas para el riego de las tierras, bien sean de piedra o ladrillo y cal 

[i] los tablachos para dar o quitar el agua en dichos partidores." 

Per la seua banda, els emfiteutes havien de 

"construir, mantener, mondar y remondar los demás edificios 

menores para el avenamiento y riego de las tierras particulares o 

comunes." 

Les úniques condicions que es referien a la 

construcció del poblat preveien tan sols la capacitat de la 

casa del llaurador, ço és 

"que en el supuesto ánimo de formar población en la Sierra del 

Molar, contigua a los Almarjales en el sitio que parezca más a 

propósito, se dará el capaz a la fábrica de casa del labrador, a los 

que lo fueren de las referidas tierras en vitud de establecimiento." 

S'establien, a més, termes per a la construcció 

d'aquesta casa, on devia haver-hi un pou o aljub: 

"ha de ser obligación del labrador edificarla enteramente en el 

término de tres años lo más largo, con la precisa circunstancia de 

que en la misma casa ha de hacer pozo o algibe de cal y canto, para 

recoger las aguas pluviales de los terrados o convertientes, por ser 

esta providencia la más conveniente y útil a la salud pública, 

respecto de no haber más agua en aquel parage para el uso de las 

gentes que la de dichos Almarjales, y ser nociva por el vicio de las 

putrefacciones de aquel sitio." 

Es fixaven també les plantacions que s'hi podien 

fer: moreres, oliverars i vinyes en la terra útil d'enmig dels 

bancals, i arbres fruiters, oms, àlbers blancs i vímet en els 

marges dels escorredors i de les regadores. Al cens 

emfitèutic, el marquès posà la mateixa quantitat que el 

cardenal Belluga en promocionar les Fundacions i substituí 

la cessió original de la quarta part de la collita per una sisena 

part únicament. Així, el llaurador havia de pagar al 

patrimoni del duc 

"la sexta parte de todos los granos, semillas y demás frutos 

generalmente que produzcan dichas tierras, a excepción de barrilla, 

salicor y aguazul." 

Les normes per a recollir aquesta sisena part de 

cadascun dels fruits eren prou complexes i variaven segons 

el fruit de què es tractava, forment, civada, llegums, palla, 

panís, fulla de morera, lli, canyem, raïm, olives, herba, etc. 

La recol·lecció dels fruits i la recaptació de la part 

corresponent al duc implicava l'existència de diversos espais 

i edificis comunals, com ara eres per a batre el gra, graner, 

paller i casa del Patrimoni, on deixar la part del duc, i també 

almàsseres per a produir oli i molins per a moldre el gra. Els 

llauradors havien d'utilitzar obligatòriament aquests 

establiments del patrimoni del duc, els quals regentava en 

règim de monopoli, ja que cap emfiteuta ni particular podia 

"fabricar almazara, molino harinero, tahona, mesón, horno de pan 

cocer, ni usar su casa para taberna, carnicería, tienda de especiería u 

otros géneros comestibles, pues todo lo que sea para uso y consumo 

público, se lo reserva en si vuestro patrimonio para proveer de 

cuanto se necesite al abasto del Pueblo de San Francisco de Asís, 

como regalía propia, al modo que las tiene en las villas de 

Crevillente, Aspe y Universidad de San Juan en Elche, sin que 

ningún enfiteuta pueda vender en su casa o barraca, ni otra parte 

alguna, vino, aceyte, vinagre ni otro género por menor de los que se 

venden en las tiendas de las expresadas villas, concediéndosele sólo 

la venta por mayor de sus propios frutos, y el uso del horno en la 

hacienda, y no en el Lugar, para cocer el pan necesario a la 

manutención de su familia." 

També es regulava l'ús del fem que es produïa al 

poblat i, així el 

"estiercol y basura que se hiciese en las casas del nuevo lugar de 

San Francisco y tierra de los referidos Almarjales se ha de consumir 

en éstas, sin que por ningún caso pueda sacarse de él a otros 

parages." 

Un altre aspecte interessant era el laicisme del nou 

establiment on, d'una manera semblant a les noves 

poblacions d'Andalusia, no podien instal·lar-se ordes 

religioses, ja que, segons s'establia, 

"las referidas tierras, agua y casas no puedan venderse, enagenarse, 

donarse ni cederse directa ni indirectamente a religión, comunidad, 

obra pía, como tampoco fundar con ellas capellanías, mayorazgos 

ni otras disposiciones perpétuas, porque siempre deben parar en 

personas legas que tengan libertad de transferir su derecho a quien 

les parezca." (22) 

Tampoc a l'actuació del duc, com a les de Belluga, 

no tenim coneixement que hi hagués cap plànol o document 

gràfic previ del traçat de les poblacions, malgrat existir ja 

diversos plànols i mapes contemporanis, tant de la situació 

de les terres com de les obres hidràuliques i de dessecació 

que calia construir. Aquesta mancança tècnica desaparegué 

en les actuacions urbanes de tres dècades després, ja que a la 

ciutat d'Elx, com veurem, ja es féu ús de la representació 

gràfica per a parcel·lar i vendre els solars del barri del Clero 

el 1771. A Sant Francesc, no sols no tenim coneixement que 

hi hagués plànol, sino que tampoc no es donaven les 

mínimes normes urbanístiques per a formar el poblat, com 
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hem vist que es feia a les Fundacions de Belluga. 

Tanmateix, la presència de la població era fonamental per al 

conjunt de la colonització, fins el punt que els llauradors 

quedaven obligats a mantenir en bon estat les cases del 

poblat, evitant que "por falta de su reparo amenazaren o 

padecieren ruína." A més no es permetia fer cases si no era 

en el poble: 

"Que ningún hacendado de tierras en los Almarjales pueda fabricar 

casa en sus cercanías, a lo menos en media legua de distancia, sino 

en el mismo lugar, para que este llegue a la perfección que se desea, 

baxo la pena de arruinar cualquier obra que se haga, sin otra prueba 

que el mismo hecho." (23) 

Com el poblat va desaparèixer completament, no 

sabem com era el seu traçat. L'únic document gràfic que 

hem trobat és un dibuix fet en l'actualitat per uns escolars el 

qual, segons ens asseguraren, era còpia d'un altre dibuix 

antic. Això podria ser cert, ja que hi ha alguns punts de 

contacte entre el grafisme actual dels escolars i el grafisme 

popular del set-cents. Tanmateix, si aquesta era la disposició 

del poblat, la pobresa del traçat urbà i la mancança de 

qualsevol tècnica urbanística era absoluta. Segons el plànol, 

al voltant d'un espai central que quedava lliure s'ordenaven 

les cases particulars i els edificis públics sense seguir cap 

norma, a l'atzar. Dels edificis públics hi ha assenyalats 

només l'esglèsia, la casa del duc, el forn i la taverna. 

A tota la documentació posterior de Sant Francesc 

continuaren sent explícites i constants les referències a les 

Fundacions de Belluga. Segons el llibre d'actes municipals 

del 1749, on es va copiar el privilegi d'exempció d'impostos 

donat per Ferran VI, el duc d'Arcos tornà a fer present al rei 

el seu desig 

"de formar un Lugar en la inmediación de su villa de Elche, en el 

Reyno de Valencia y en la de otros lugares que formó el Cardenal 

Belluga." 

I demanava, 

"que por espacio de quarenta años se concediese a las Personas que 

tomasen en su establecimiento las tierras y poblasen el premeditado 

Lugar de San Francisco de Assís, Privilegio y exempción de 

livertad de todo género de tributos, arvitrios, quarteles, donativos o 

cualquier otra contribución que hubiese o pudiese imponerse, como 

lo hiso el Rey mi señor y amado padre con los lugares formados 

por el Cardenal Belluga." 

El rei, per decret del 20-02-1749, vingué en 

concedir per vint anys —en lloc dels quaranta que el duc 

volia— les exempcions sol·licitades. Als pocs mesos, el 

21-04-1749 el Capítol municipal d'Elx veié el privilegi reial 

presentat per l'administrador dels béns del duc d'Arcos a 

favor del 

"lugar de San Francisco de Asís que se ha de formar en la sierra del 

Molar, término y jurisdiccion de esta villa, sobre exempción y 

libertad por espacio de veinte años de todo genero de tributos a los 

labradores que pasasen a cultivar y poblar el lugar referido." 

Segons l'acta de la sessió, el Capítol acordà 

estrictament "su cumplimiento y observancia," sense cap 

altra consideració. (24) 
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08. DESENVOLUPAMENT DEL MOLAR (1749-1885) 

 

Els autors que han tractat la colonització dels Carrissars 

assenyalen que en un primer moment el pantà pogué ser 

domesticat i transformat, fins el punt que durant la segona 

meitat del set-cents i els primers anys del vuit-cents, arribà a 

haver-hi camps conreats i es féu retrocedir els bassots, els 

ermassos, els mosquits i la malària. Tanmateix, durant el 

vuit-cents, s'assolí el límit del creixement i, com assenyala 

Ruiz, la natura salvatge tornà a ser la protagonista del 

territori en arrasar l'acció humana, especialment a l'actual 

llacuna del Fondo, de la qual ja n'hem parlat. (01) 

El procés de colonització i d'ocupació de les terres 

fou intens i continuat durant la segona meitat del set-cents. 

Així, segons Ruiz, entre el 1749 i el 1750 els administradors 

del duc establiren 3.195 tafulles; el 1747, el senyor 

recompensà el seu administrador Antoni Cortés amb una 

casa en el poblat i amb 1.000 tafulles de terra inculta de les 

quals no havia de pagar tribut; cap al 1750 la vila 

denunciava que el duc havia fet establiments fora dels 
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Almarjals, al Saladar, per la propietat del qual pledejaven, 

com sabem, el senyor i la vila; el 1751 es féu un nou 

amollonament pel qual s'incorporaren al patrimoni senyorial 

1.204 tafulles més; el 1764, segons una relació de 

l'administrador del duc, hi havia 71 emfiteutes, dels quals 21 

tenien casa al poblat o estaven construint-la i hi havia 

establertes més de 9.882 tafulles; i, en fi, , cap als anys 

1770-1771 s'havien establert més de 9.900 tafulles i hi havia 

construïdes al poblat noranta cases. (02) Les noticies, però, 

son contradictòries, ja que el 1781, segons un cens signat 

pels pàrrocs del municipi d'Elx, citat per Gozálvez, al nou 

poblat de Sant Francesc d'Assís només hi havia cinquanta 

veïns i, com a la resta dels Carrissars, una gran part d'ells 

eren, segons Gozálvez, els mateixos llauradors il·licitans, els 

quals amb el sanejament de les terres pantanoses, ampliaven 

les seues propietats o arrendaments. (03) 

L'ocupació del territori anà acompanyada, com 

veiem, de la construcció de cases al poblat, on la casa del 

senyor, construïda immediatament per a recaptar els 

impostos i guardar els tributs en espècie, era l'únic edifici 

amb una certa entitat urbana. Amb la casa-palau, l'esglèsia 

parroquial fou l'altre edifici que es plantejà construir aviat 

com a aglutinador del nucli urbà. Segons un document de 

l'Arxiu Històric Municipal, el 1765 ja hi va haver "gastos de 

establecimiento de la iglesia y curato de San Francisco de 

Asís." (04) I segons un memorial del plet seguit pel duc 

contra la Justícia i el Consell de la vila d'Elx per la possessió 

del Saladar, el 1766 l'escrivà del jutjat de rendes de la vila es 

personà en el lloc de Sant Francesc d'Assís i reconegué les 

cases d'habitació que hi havia, les quals eren, en el moment 

de lliurar el testimoni, dèsset casas construïdes i habitades, 

set cases sense rematar i la casa-palau pròpia del Duc. En 

una de les cambres d'aquesta casa-palau hi havia una ermita, 

amb porta principal al carrer, la qual servia de capella on es 

deia la missa, amb assignació de salari pagat pel duc. (05) 

Quan van passar els vint anys de l'exempció d'impostos 

atorgada als veïns del lloc, el 1768, el duc sol·licitá del rei 

Carles III una prórroga per vint anys més. Els arguments 

exposats foren que 

"por diversos accidentes que han acahesido en el término de los 

veinte años por los que se consedió la exempción, no se han podido 

conseguir los públicos y loables fines que movieron al Duque para 

emprender la fundación de dicho pueblo." 

Com era d'esperar, Carles III veié amb bons ulls la 

continuació del propòsit colonitzador del duc i, per una 

Reial Ordre del 08-02-1768, accedí a la demanda sempre 

que, prèviament i per tal de proveir l'atenció espiritual dels 

habitants del Molar, el duc assenyalàs 

"la dotación correspondinte al curato que se ha de fundar en dicho 

pueblo, poniéndose de acuerdo con el obispo de Orihuela." 

Una vegada satisfet aquest extrem —ja que es van 

preveure fons que garantien la dotació del rector i del 

sagristà— una Reial Cèdula del 27-10-1768 perllongà 

l'exempció d'impostos per vint anys més. El Consell d'Elx va 

veure aquesta Reial Cèdula en sessió del 16-12-1768 i de 

nou acordà, estrictament, "su devido cumplimiento." (06)  

El mateix 1768, una altra Reial Cèdula aprovà la 

concòrdia entre el bisbe i el duc sobre la dotació del curat, 

de la qual se'n féu càrrec el primer pel poc rendiment que 

donaven encara les terres colonitzades. La pròrroga per vint 

anys del privilegi d'exempció d'impostos contenia, com hem 

vist, l'obligació del duc d'assenyalar dotació per al curat, la 

qual havia de fer-se 

"del producto de diezmos que rindan las tierras armajales, cuyo 

cultivo y beneficio promueve esta idea, que actualmente es 

cortísimo y casi ninguno su rendimiento." 

Per aquest motiu, el bisbe Tormo es comprometé a 

"cuidar de poner Ministro que atienda a el pasto espiritual de los 

vecinos, construir una Capilla, o asear la que hay a la menor costa, 

pero decente, que sirve de Parroquia, surtiéndola económicamente 

de lo preciso, interín los Diezmos del terreno de Armajales 

producen fondos para la perpétua dotación del curato [...] y si 

contra la esperanza no se consiguen en el terreno de Armajales las 

utilidades que promete, se entienda haber caducado este proyecto y 

la obligación impuesta al Sr. Duque." (07) 

Al llarg dels anys setanta i vuitanta, el poblat degué 

funcionr normalment ja que, segons els llibres d'actes 

municipals, a la meitat o al començament de cada any, el 

senyor d'Elx, bé directament el duc, bé la duquessa en el seu 

nom, comunicava al Consell municipal el nomenament de 

l'alcalde pedani i els regidors del "Nuevo lugar de San 

Francisco de Asís en el Molar, término de esta mi villa," els 

elegits juraven el càrrec i el Capítol els donava possessió. 

(08) El 1780, tanmateix, en veure els nomenaments fets pel 

duc, el Capítol acatà l'ordre, però féu valdre el seu dret sobre 

el territori de Sant Francesc, ja que acordà 

"su obedecimiento, sin perjuicio del derecho de proposición que 

pertenece al Ayuntamiento y en consecuencia se posecionarán en 

sus respectivos empleos." (09) 

I ja al vuit-cents, durant l'efimer període 

constitucional, després de l'abolició de la senyoria, fou el 

mateix Ajuntament qui nomenà els pedanis de Sant 

Francesc. (10) 

Però abans, als anys vuitanta del segle XVIII, hi ha 

diverses noticies sobre l'estat del poblat. Així, el 22-08-1784 

es van formar nous capítols i ordenances "para el riego y 

distribución de las aguas" entre els colons, 

"como también las ordenanzas o condiciones del contrato 

emphitéutico aprobadas por Rl. Cedula de 04-04-1748," 

document amb motiu del qual el Real Acuerdo de València 

demanà a la vila que informàs "si dichas nuevas reglas o 

capítulos son útiles o perjudiciales", opinant el Consell que 

"han resultado ser justos y hallarse equitativamente dispuestos los 

veinte capítulos formados en el mencionado 22-08-1784." (11)  

També el 1788, acabada l'exempció d'impostos, el 

duc presentà al rei un recurs demanant prorrogar vint anys 

més 

"la libertad de tributos concedida a los vecinos del Lugar de San 

Francisco de Asis, [pues] sin embargo de las considerables 

cantidades que havían expendido en la construcción de Azarbes y 

demàs obras mayores, se hallavan sin executarse otras de mucha 

consideración y por consiguiente sin perfeccionarse la población 

[...] y sin desmontar y panificar quasi la mitad del terreno, sin 

construirse la Yglesia Parroquial, sirviendo interinamente una 

capilla [y siendo] preciso levantar oficinas públicas para el abasto y 

servicio de los Vezinos." (12) 

Com veiem, doncs, no anaven gaire apressa ni la 

colonització de les terres ni la construcció del poblat i calia 

continuar amb el tracte de favor. El rei, però, accedí a 

prorrogar l'exempció d'impostos només per deu anys i tan 
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sols als veïns de Sant Francesc que conreaven la terra i que 

tenien casa oberta en el poblat. A més, el rei aprofità per a 

instar el marquès a construir l'esglesia, l'ajuntament i la 

carnisseria, "que devía tener ya hechas." En aquesta ocasió, 

el corregidor de Xixona demanà informe i vigilància a la 

vila d'Elx per a l'acompliment de tals encàrrecs reials i la vila 

informà a correcuita de la situació del poblat. Com era 

d'esperar, l'informe de la vila no fou gaire favorable al 

senyor, ja que a la resposta es descrivia l'estat de 

construcció, summament atrasat, malgrat els més de 

quaranta anys que havien passat des de l'inici dels treballs: 

"hay terreno señalado para la construcción de Yglesia, pero no 

simientos abiertos ni prevenido material alguno para este fin, sólo 

sirve en el día provicionalmente en calidad de oratorio un quarto 

pequeño de la casa que se llama grande, propia del Sr. Marqués, al 

que se le tiene agregado otro pequeño que sirve de sacristía, cuyo 

cuarto o oratorio sólo tiene un altar al frente, con un quadro liso, sin 

talla ni otro adorno, del patriarca San Francisco y, sobre la paret de 

la puerta, una pequeña campana y es muy poco capás para las 

gentes que acuden a oir el Santo Sacrificio de la misa y es muy 

poco desente para su selebración." 

Segons l'informe, tampoc no hi havia assenyalat 

encara lloc ni terreny per a la construcció de la Casa 

Capitular o d'Ajuntament i l'alcalde i els regidors pedanis 

tractaven els assumptes del poblat en les seues pròpies cases. 

En canvi, segons es deia, ja hi havia una "casa carnicería con 

matadero, enjugador, tabla corral y casa de Tría," la qual 

havia estat aixecada a despesa del Senyor. (13) 

Tampoc tècnicament no anava gaire bé la 

colonització, ja que mancava drenatge en les obres 

d'infraestructura de reg. L'intent de solventar el problema 

fou una nova font d'enfrontaments entre el Capítol municipal 

i el marquès d'Elx. Així, el 1790, l'administrador de les 

rendes patrimonials del senyor sol·licità de la vila llicència i 

permís per a fer —arrimat al queixer de l'assarb de la 

Civada— el 

"rompimiento y formación de un sequión o canal que ocupara 

alguna parte del terreno de Saladares propio de la mesma" 

i, així, desaiguar la rambla d'Elx, el terme de Crevillent, la 

rambla d'Oriola i el riu Segura. Segons l'administrador, 

aquest canal "se principió de trese a catorce años a esta 

parte," amb la intenció que 

"por cuyo medio tan proporcionado se evitan y libran de 

inundaciones tanto este terreno como el de el territorio del Lugar de 

San Francisco, beneficiándose y mejorándose ambos terrenos por la 

superior producción de yervas que consiguirá el de Saladares, 

ofreciendo executarlo todo a su costa dicho Excmo. Sr., sin que 

gaste ni contribuya en cosa alguna esta dicha villa." 

L'exponent continuava: 

"dicho caudal es utilísimo, tanto para la mencionada villa por la 

utilidad que consiguen sus saladares, pues por él se libran de las 

inundaciones que destruyen las yerbas, como al patrimonio de su 

Excelencia, pues por el mismo se quitan iguales inundaciones y 

logran sus emphiteutas el beneficio de las frutas de sus tierras." 

Cautament, la vila nomenà una comissió formada 

per sis o set membres, síndics, veïns i propietaris, els quals 

havien de redactar un informe on, de forma detallada, farien 

constar tot allò que considerassen d'interès per al cas i, a la 

vista de tal document, el Capítol decidiria sobre la concessió 

que es demanava, sempre i quan no perjudicàs ningú i 

beneficiàs el Saladar. Els síndics, en la seua resposta, 

conceptuaren el projecte d'útil i de beneficiós per al propi del 

Saladar i per a la salut pública, com també "expedito para la 

comodidad de los viajantes que trancitan por aquel camino 

Real." El Capítol, per tant, concedí la llicència i permís 

demanats pel marquès, però deixa clar al llarg de nombroses 

i reiteratives condicions que ni la vila perdria la propietat del 

terreny a ocupar pel canal, ni s'obligaria a cap deure de 

manteniment de l'obra. (14) 

Totes les precaucions, però, foren poques: la 

primavera següent, els mateixos pèrits municipals que 

havien fet l'informe favorable comprovaren les obres del 

canal, les van mesurar i van redactar un alarmat memorial, 

segons el qual allò que construïa el marquès era un malecó 

per a impedir que l'aigua de les avingudes passàs a les seues 

terres, quedant remelsada en el Saladar de la vila. Vora el 

malecó s'havien fet excavacions de manera que la 

profunditat oberta no permetia la formació d'un canal i, a 

més, havia quedat intransitable la vereda reial a Cartagena, 

camí del qual tenia cura la vila. (15) S'inicià així un nou 

contenciós entre la vila i els administradors del duc, els quals 

no estaven disposats a desfer el malecó de terra i proposaren 

ajornar la qüestió, fent algunes eixides provisionals per a 

l'aigua, ja que consideraven que amb el moviment de terres 

no s'havia perjudicat el Saladar de la vila. (16) Aquest 

episodi evidencia la mala qualitat tècnica que van tenir en tot 

moment les obres de colonització de Sant Francesc d'Assís. 

Els esforços de fer el malecó bé podien haver-se invertit en 

fer el canal i drenar efectivament el territori, ja que 

malament es podia sanejar un territori si, en lloc d'evaquar 

l'aigua, era enviada a les terres veïnes. Ruiz, tanmateix, com 

altres autors, pensa que a la colonització dels Carrissars hi 

hagué una època d'esplendor i una altra de decadència. Ruiz 

ha relacionat l'inici de la decadència dels Carrissars amb les 

crisis econòmiques de la casa d'Arcos durant les darreres 

dècades del set-cents, la qual cosa motivà el desinterés del 

senyor cap als nous establiments d'Elx. També fou negativa 

per als Carrissars, segons Ruiz, la venda que féu el Duc a 

començament del vuit-cents d'una part important del 

patrimoni senyorial, el qual anà a parar a mans d'absentistes. 

(Així, entre el 1805 i el 1808, el duc va vendre l'albufera, els 

drets sobre el territori dels Almarjals i totes les rendes que 

tenia en Santa Pola). Després de la guerra del Francès la 

situació empitjorà i, segons Ruiz, el senyor quedà en mans 

dels seus creditors. (17) 

Però, malgrat les crisis econòmiques i el problema 

técnic de drenatge dels camps, el poblat arribà a tenir una 

certa importància, fins el punt que a molts documents del 

Consell d'Elx se'l cita —conjuntament amb Santa Pola— 

com un dels nuclis de població més importants del terme. 

Una mostra de la importància del Molar fou l'esglèsia, la 

qual estava dedicada, com el mateix poblat, a Sant Francesc 

d'Assís. La parròquia fou fundada pel bisbe d'Oriola, Josep 

Tormo, el 1789 (18) i, segons una nota manuscrita antiga 

dels Papeles curiosos d'Ibarra, la primera pedra de l'edifici 

es va posar el 29-04-1791. (19) Aquesta esglèsia era una 

interessant construcció acadèmica, de grans dimensions si 

tenim en compte la reduïda extensió del poblat i devia ser 

obra d'algun dels arquitectes que treballaven a Elx per al 

bisbe Tormo, com ara José Gonzálvez de Coniedo. L'edifici 
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ha arribat fins a nosaltres amb el sostre enfonsat i només 

amb les parets i els portals dempeus, però encara es pot 

percebre en els detalls arquitectònics i ornamentals l'antiga 

grandesa i proporció del temple, sobretot en relació amb 

l'extensió de la feligresia i el terme de la parròquia, ja que se 

li assignà el territori comprés dins els següents límits: per 

llevant, l'aigua de l'albufera, per migdia la costa de la mar i 

el terme de la vila de Sant Fulgenci, per ponent el de la vila 

de Nostra Senyora dels Dolors fins trobar-se amb una vereda 

que venia del ponent i, per tramontana, la referida vereda, 

fins el camí que anava a Guardamar, per aquest camí fins 

l'assarb de la Civada i per l'assarb fins l'albufera de bell nou. 

(20) 

Una notícia del tomb de segle es refereix a 

l'acabament de l'exempció d'impostos de Sant Francesc, 

repetidament perllongada. Així, el 07-04-1800, l'Ajuntament 

s'interessà pels impostos dels habitants del Molar i 

comprovà que, després de cinquanta anys, havia conclòs el 

privilegi reial pel qual se'eximia els emfiteutes del pagament 

dels tributs. El Capítol considerà que quedaven, doncs, 

obligats a pagar com qualsevol veí i demanà a 

l'administrador del duc que fes certificació de les terres i dels 

propietaris que hi havia, però aquest, com era d'esperar, 

donà llargues a la vila. (21) El 1801 tornaren a evidenciar-se 

problemes d'insalubritat en la zona, tant als Carrissars com al 

Saladar, per manca de drenatge de l'aigua. El Real Acuerdo 

es dirigí a l'Ajuntament i li va transmetre les queixes que 

havia rebut del governador del castell de Santa Pola per la 

mala olor de l'aigua que hi havia estancada al Saladar, 

manant que prengués mesures per a evitar les males 

condicions del terreny. (22) Però el procés era irreversible. 

La manca de desnivells, l'embassament de l'aigua i els regs 

excessius provocaren un retrocés en l'ocupació agrícola. Un 

document del 1804 descrivia ja aquell territori com una zona 

de 

"carrizales y juncares infructíferos, tierras eriales sin cultivo, casas 

arruinadas, una soledad casi interminable que la insalubridad del 

agro infecto por las aguas pantanosas provee el mucho riego de las 

tierras estantes." (23) 

Tanmateix, malgrat la desolació descrita, encara el 

mateix any es van adjudicar les obres del retaule de l'esglèsia 

al mestre fuster Josep Garcia, qui el 16-02-1804 signà el 

contracte amb Francesc Belluga, del bisbat d'Oriola, segons 

els capítols redactats aquell mateix any, els quals es troben 

en un document conservat a l'Arxiu Històric Municipal 

d'Elx. (24) Però el 1808 el governador del castell de Santa 

Pola es tornà a queixar al Reial Consell de Castella per la 

pudor que feia l'aigua i pel perill que hi havia d'epidèmies. 

Es proposava la construcció d'un canal de desaigue del 

Saladar fins la mar, ja que amb aquesta obra de sanejament 

es millorarien la colonitzacio del comte d'Altamira i les Pies 

Fundacions. Així mateix, a l'informe dels síndics es feia 

constar que el lloc de Sant Francesc d'Assís era el 

"más immediato a los saladares [y] recibe los perjuicios que van 

apuntados y sucede que se disminuye de día en día aquella 

población, muriendo sus moradores y abandonando otros sus casas, 

las quales se destruyen naturalmente por el salobre, y el azarbe 

llamado de la Cevada está expuesto a enrunarse y destruirse por las 

inundaciones de los expresados torrentes." (25) 

Amb tot, malgrat els problemes de salubritat que 

s'indicaven, el 1813 els habitants del Molar encara es 

dirigiren a la Diputació provincial del regne per a expressar 

el seu desig de formar poble separat de la jurisdicció de la 

vila, sota l'empar de la Constitució Espanyola del 1812. (26) 

El Capítol envià a informe la consulta que féu la Diputació, 

però no tenim cap altra referència sobre el tema. Certament, 

hi havia massa problemes aleshores a Elx —guerra, 

epidèmies, pobresa— i un gran optimisme amb l'abolició de 

la senyoria perquè fos possible una segregació territorial. Es 

féu obligatoriament la del poblat de Santa Pola i encara la 

qüestió del terme quedà pendent al llarg de segle i mig. 

També degueren influir els problemes de salubritat dels 

carrissars, els quals s'agreujaren al llarg del XIX, fent 

impossible la segregació. 

Segons Ruiz fou a començament d'aquest segle 

quan començà a entrar en crisi la colonització dels 

Carrissars, després que, com hem dit, entre el 1805 i el 1808 

el senyor vengués el domini directe de tot el terreny —més 

de 10.000 tafulles regades— les quals, juntament amb 

l'albufera, van passar definitivament el 1808 a Manuel 

García de la Prada. (27) Aquest fet degué comportar un 

augment del desinterès per la colonització i una manca total 

d'inversions, agreujada per la guerra. El 1815, Xavier Elio, 

capità general de València tornà a proposar la dessecació de 

la llacuna obrint un assarb i ja aleshores referia que 

"setenta mil tahullas de tierra feraz son ya un desierto, albergue de 

ladrones, asesinos y contrabandistas." (28) 

Les coses, certament, no anaven gens bé en les 

terres colonitzades. El 1820 el polític Jeroni Martí Cortés es 

queixava de bell nou perquè l'aigua dels assarbs estava 

estancada. Alguns síndics, tanmateix, no foren d'igual opinió 

i insistiren en que l'aigua corria; lentament, però corria. (29) 

Amb tot, el poblat es reféu de les dificultats dels anys deu i 

vint i el 1831, segons Gozálvez, es composava de 60 cases i 

barraques i seguia havent-hi parròquia i alcalde pedani. (30) 

Però el 1842, segons Ruiz, tornem a tenir notícies que el 

poblat es trobava envoltat d'aigües pantanoses, les quals 

originaven malalties entre les famílies que hi vivien. Els 

emfiteutes referien que 

"estando la putrefacción que se nota en el Azarbe titulado de la 

Cevada, a causa de sus muchas aguas pantanosas y rebalsadas por 

defecto de no haberse limpiado muchos años hace, que de día en 

día crecen más las enfermedades en todas las familias de sus 

inmediaciones, hasta el extremo de tener algunas de ellas que 

abandonar sus intereses y casas sólo por buscar y recobrar la salud 

perdida." (31) 

El 1846 els síndics del territori d'Almarjals 

presentaren a l'Ajuntament una exposició segons la qual s'hi 

patien 

"violentas intermitentes que van poco a poco haciendo desaparecer 

el corto vecindario que cuenta aquella feligrecía, resultando de aquí 

que ya en el día se hallan muchas casas inhabitables por haber 

fallecido las familias que en ellas viven, cuya desolución atribuyen 

al estancamiento de las aguas de los azarbes, dimanado de haber 

transcurrido algunos años sin limpiar la encañizada de la albufera y 

azarbe de las cebadas." 

Segons l'acta municipal del 30-03-1846, els 

exponents demanaven mundar i netejar els assarbs; 

tanmateix, malgrat els greus problemes exposats en el 

memorial, el Capítol es limità a nomenar una comissió 
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perquè estudiàs els antecedents del tema. (32) 

Aquests anys de meitat del vuit-cents, Madoz 

assenyalava que el poblat del Molar "se compone de unas 20 

o 25 casas con su ermita y alcalde pedáneo," però no deia 

res de les condicions en què es trobava el territori. (33) 

Tanmateix, la zona s'inundava sovint amb les grans 

tempestes, com ara la del 07-12-1853, després de la qual, 

segons Ibarra, 

"el vasto partido rural denominado de Almarjales, o Balsa 

Larguera, cuya extensión es de más de una legua, se halla todo 

inundado, subiendo el agua a las copas de los arboles, de modo que 

sólo aparecen sobre la superficie de aquel lago las cúspides de los 

más elevados y los tejados de algunas casas sobre las cuales se 

refugiaron sus moradores, quienes fueron salvados con lanchas 

conducidas de la cercana villa de Guardamar y construídas en ésta, 

no pudiéndose acotar en estos momentos los estragos que resultaron 

causados en dicho territorio por hallarse bajo del agua." (34) 

A fi de comptes, com assenyala Box, el poblat de 

Sant Francesc quedà envoltat de terres amb aigua estancada 

d'una forma permanent i van proliferar les malalties. El 1858 

el pedani i uns veïns de Sant Francesc demanaren un 

informe de l'estat de les terres, segons el qual els deficients 

treballs de manteniment en els assarbs de drenatge havien 

originat clots i contrapendents que feien impossible un 

correcte anivellament per a desaiguar els assarbs en 

l'albufera d'Elx. La dificultat per a evacuar l'aigua, la dolenta 

qualitat agrícola de la terra —massa salnitrosa— i el 

paludisme, van provocar el fracàs de l'empresa i, així, Sant 

Francesc d'Assís es despoblà a poc a poc mentre que els 

Almarjals iniciaren un procés de recuperació de les seues 

condicions naturals. (35) 

Les deficiències tècniques de l'establiment i les 

inundacions hagudes durant el vuit-cents han estat les causes 

esmentades habitualment per a explicar el fracàs de la 

colonització. Tanmateix, Ruiz ha assenyalat que el problema 

més greu per al desenvolupament agrari de la zona es 

trobava relacionat amb l'estructura de la propietat de les 

terres, escripturades pel senyor feudal a meitat del set-cents i 

mantingudes com a propietat privada del senyor després de 

la revolució burgesa. Ruiz ha centrat el problema, doncs, en 

el desinterès dels propietaris absentistes dels Carrissars per 

seguir la colonització, més que en els raonaments que 

utilitzà a finals del vuit-cents una ideologia agrarista 

interesada en la qüestió, la qual culpava del desgavell 

agrícola d'aquest i d'altres territoris del camp d'Elx, bé les 

"aigües malignes" que entraren en el pantà i "enverinaren" 

els camps, bé l'aigua de les riuades que inundà la zona i la 

convertiren en una llacuna "inútil." (36) Pel que fa a la llarga 

agonia dels Carrissars, en un intent d'explicar el que durà, 

Brotons destaca que, malgrat les dificultats tècniques i 

socials, aquesta era l'única partida rural del municipi d'Elx 

on es feien productes agrícoles d'una manera regular, ja que 

només aquí es regava de forma contínua amb aigua dolça, 

malgrat les sequeres i encara que fos amb els sobrants de les 

Pies Fundacions. (37) Així, el 1860 l'Ajuntament seguia 

pagant 200 reals al cura de Sant Francesc d'Assís, qui era 

l'encarregat de "la Escuela elemental de aquel lugar." (38) 

Però el poblat s'hagué d'abandonar definitivament per 

insalubre després de les intenses pluges del 1884, les quals, 

com el 1853, feren que baixàs una gran quantitat d'aigua pel 

Vinalopó i que el Segura es desbordàs, quedant els 

Carrissars inundats durant molts mesos, després de la qual 

cosa la descomposició de la matèria orgànica originà una 

epidèmia de paludisme. És evident que ni els hereus de la 

propietat senyorial ni l'oligarquia il·licitana arrendatària de 

les terres no tenien cap interès en fer les quantioses 

inversions que calia per a sanejar de nou el territori. El 

15-04-1885, la parròquia es traslladà al nucli urbà de la 

Marina, dins del mateix municipi d'Elx, en la vessant 

oposada de la mateixa serra del Molar, mirant a la mar i a les 

dunes (39) i la vida a la Marina dels antics pobladors del 

Molar es degué desenvolupar amb normalitat des del mateix 

començament, ja que el 1887 el cura de Sant Francesc 

d'Assís demanà que l'Ajuntament d'Elx obrís dues escoles 

per a xiquets i per a xiquetes en aquell partit rural. (40) A 

començament del nou-cents, com hem dit, el camp de la 

Marina comptà per al seu desenvolupament amb 

l'establiment dels nous regs El Porvenir, establerts el 1921 

amb aigua elevada des del riu Segura. I, a partir dels anys 

setanta, esdevingué un centre turístic d'una certa 

importància. 

 

NOTES 

(01) Pedro RUIZ, "Propiedad de la tierra y estructura de clases", 

Estudis d'història contemporània del País Valencià, núm. 1, 1979, 

p. 89. 

(02) Ibídem, p. 101-103. 

(03) Vicente GOZÁLVEZ, El Bajo Vinalopó, 1977, p. 51 i 56. 

(04) Llig. H/0039-10, AHME. 

(05) Alejandro RAMOS, La industria, el comercio y la agricultura 

en Elche, 1973, p. 296. 

(06) Libro de Cabildos, 1768, memorial núm. 59 i acta del 

16-12-1768, AHME. 

(07) Sig. 1005-A, AHPSME. 

(08) Libro de Cabildos, actes del 01-07-1778, 15-01-1779 i 

11-01-1788, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 14-01-1780, AHME. 

(1O) Ibídem, acta del 07-01-1814, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 27-04-1786 i memorials annexes, AHME. 

(12) Ibídem, actes del 21-06-1788 i 16-10-1788 i memorial annexe, 

AHME. 

(13) Ibídem, acta del 05-02-1789, AHME. 

(14) Ibídem, actes del 20-10-1790, 10-12-1790 i memorial annexe, 

AHME. 

(15) Ibídem, acta del 03-05-1791 i memorial annexe, AHME. 

(16) Ibídem, actes del 16-09-1791 i 26-10-1791, AHME. 

(17) Pedro RUIZ, Señores y propietarios, 1981, p. 281 i 285. 

(18) Gonzalo VIDAL, Un obispado español, 1961, vol. 2, p. 445. 

(19) Papeles curiosos, vol. 2, doc. 45, p. 278r, AHME. 

(20) Alejandro RAMOS, La industria, el comercio y la agricultura 

en Elche, 1973, p. 296. 

(21) Libro de Cabildos, acta del 07-04-1800, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 09-10-1801 i memorial annexe, AHME. 

(23) Citat en Pedro RUIZ, Señores y propietarios, 1981, p. 254. 

(24) Papeles curiosos, vol. 4, p. 146, AHME. 

(25) Libro de Cabildos, acta del 03-02-1808 i memorial annexe, 

AHME. 

(26) Ibídem, acta del 20-01-1813, AHME. 

(27) Pedro RUIZ, "Propiedad de la tierra y estructura de clases", 

Estudis d'història contemporània del País Valencià, núm. 1, 1979, 



 124 

p. 105 i 109. 

(28) Citat en Pedro RUIZ, Señores y propietarios, 1981, p. 254. 

(29) Libro de Cabildos, acta del 19-07-1820 i memorial annexe, 

AHME. 

(30) Vicente GOZÁLVEZ, El Bajo Vinalopó, 1977, p. 56. 

(31) Citat en Pedro RUIZ, "Propiedad de la tierra y estructura de 

clases", Estudis d'història contemporània del País Valencià, núm. 

1, 1979, p. 112. 

(32) Libro de Cabildos, acta del 30-03-1846, AHME. 

(33) Pascual MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico 

(1845-1850), 1982, vol. 1, p. 332. 

(34) Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 32-33. 

(35) Margarita BOX, Humedales y áreas lacustres..., 1987, p. 226. 

(36) Pedro RUIZ, "Propiedad de la tierra y estructura de clases", 

Estudis d'història contemporània del País Valencià, núm. 1, 1979, 

p. 128. 

(37) Baltasar BROTONS, "Un siglo de agricultura ilicitana", 1986, p. 

211. 

(38) Libro de Cabildos, acta del 20-04-1860, AHME. 

(39) Gonzalo VIDAL, Un obispado español, 1961, vol. 2, p. 445. 

(40) Libro de Cabildos, acta del 20-01-1887, AHME. 

 

1.01. BARRIS DE SARÀVIA I DE CONRADO 

 

00. CARACTERÍSTIQUES 

 

A més del raval de Santa Teresa, durant la segona meitat del 

set-cents hi ha documentada la construcció a Elx de tres 

barris més de nova planta, tots els quals aprofitaren l'espenta 

econòmica d'aquells anys. Tots tres foren traçats segons una 

idea prèvia i en dos d'ells els promotors ja demanaren 

llicència al Consell per fer la urbanització, ja que, encara que 

es tractava de una obra de construcció privada, s'afectaven 

béns públics, com ara sèquies, camins i drets comuns de pas 

i de reg. Aquests tres barris fóren el de Saràvia —autoritzat 

pel municipi el 1770— el de Conrado —autoritzat el 

1771— i el del Clero o les Illetes, fet sense demanar 

llicència municipal a partir del 1776. Els dos primers eren 

contigus i es trobaven situats a la parròquia del Salvador, 

prop de l'esglèsia, entre el carrer dels Solars i el Filet de 

Fora. El tercer es trobava situat al nord del convent de 

mercedaris, vora el camí d'eixida cap a Alacant. Els tres es 

recolzaven en l'eix urbà en què s'havia fossilitzat el cardo 

maximus de la centuriació d'Illici i que delimitava la ciutat 

per llevant. Com el barri de Santa Teresa, aquestes tres peces 

urbanes foren promocions privades, i el municipi no hi 

tingué cap intervenció com promotor. Tanmateix es 

diferenciaven d'aquell en diversos aspectes. En primer lloc, 

en les dimensions, ja que encara que en la documentació 

apareixen anomenats com a barris, realment constaven 

només de tres o quatre illes d'edificació i dels dos o tres 

carrers necessaris per a accedir a les cases. En segon lloc, 

enfront de la depuració formal del traçat del raval de Santa 

Teresa, amb els carrers a esquadra i les illes rectangulars, als 

altres tres barris es disposaven les illes irregularment i els 

carrers malendreçats, amb una relació poc clara del teixit 

urbà amb la resta de la ciutat a la qual s'afegia. Cal remarcar, 

així mateix, un punt en el qual s'ha insistit repetidament: 

mentre el raval de Santa Teresa es trobava en un terreny 

pobre, de secà, el terreny dels barris de Saravia, de Conrado 

i del Clero era un terreny ric, ja que es trobava regat per la 

sèquia Major i plantat de palmeres, les quals s'haveren de 

tallar per a construir els carrers i les cases. Finalment, 

assenyalem que mentre el de Santa Teresa es pot considerar 

una fundació exnovo, els altres tres barris es trobaven situats 

immediats a la ciutat i a l'edificació preexistent. 

L'escala de les tres intervencions és petita —a 

penes s'ocuparen entre deu i dotze tafulles en cada cas, poc 

més d'una hectàrea— i només s'hi preveia l'agrupació d'unes 

quantes cases i d'un parell de carrers. La promoció per 

personatges de la noblesa i de l'esglèsia les apropa a alguns 

altres petits eixamples setcentistes semblants, com els 

assenyalats per Sica a diverses ciutats espanyoles. (01) Però, 

malgrat llurs reduïdes dimensions, en aquests tres nous 

fragments de ciutat podem apreciar que hi ha una idea de 

conjunt que no havia existit mai abans a Elx, on la 

transformació de la ciutat s'havia fet de forma espontània, 

fins i tot durant els primers anys del set-cents. Així, una de 

les ocupacions territorials documentades a començament del 

segle es trobava situada també vora la parròquia del 

Salvador, però no hi ha cap referéncia a un pla de conjunt. 

Es tractava de l'ocupació amb cases d'unes terres hortals de 

dues tafulles i mitja d'extensió, propietat del senyor d'Elx, 

situades en la Pobla de Sant Jordi. Segons un document del 

1718, les terres limitaven a llevant amb els hereus de Pere 

Agulló, "oy la mayor parte plantadas de casas," a ponent 

amb la sèquia del Filet, a tramuntana amb tafulles d'Andreu 

Bru i a migdia amb carrer "que sale a Ntra. Sra. de los 

Ángeles." Aquest hort fou ocupat per cases d'habitació 

durant la primera meitat del set-cents, ja que el 13-02-1674 i 

el 21-01-1718, la Universitat de Sant Joan féu dues 

capbrevacions d'aquesta propietat i en un document notarial 

del 17-04-1752 ja s'assenyalava que "esta tierra ortal se 

establesió para sitios de casas," consignant sis solars, tots 

ells de 70 pams de profunditat i d'una amplària variable, 

entre 32 i 57 pams. (02) 

També devers la meitat del segle, entre el 1730 i el 

1760, al sud del barri de Conrado, segons Gozálvez, s'encetà 

l'ocupació de les dues vores del Filet de Fora, entre aquesta 

via i el fossar àrab, mitjançant la urbanització dels horts de 

palmeres preexistents, la construcció de cases i l'obertura del 

carrer de l'Aurora —anomenat Barri del Retor al plànol de 

Porras de finals del set-cents i calle Nueva del Retor al llistat 

de carrers del 1761. En relació a l'establiment de cases en 

aquesta zona, Gozálvez ha adduït les notícies referents a 

l'abundància de construccions en les eixides de la vila i del 

raval esmentades per Belluga i Granés, com també la 

semblança de les parcel·les dins l'àrea de referència. Es 

possible que aquesta promoció estigués protagonitzada pel 

rector de Sant Joan, ja que el 1608, segons Ramos, l'antic 

cementeri àrab havia passat a propietat de la rectoria 

parroquial, amb motiu de la seua erecció el 1602, i de les sis 

tafulles que comprenia, tres es van destinar a fer cases que 

tributassen a la rectoria. Gozálvez relaciona també aquest fet 

amb l'esmentada obertura del carrer de l'Aurora. (03) 

Però amb transformacions com les que acabem 

d'esmentar, mitjançant les quals un territori d'horts de 

palmeres —o el seu perímetre, vora els camins— es 

convertia en territori urbà, no es creava encara cap nova 

estructura d'espai públic predeterminada, ja que el projecte 



 125 

es limitava a seguir el sistema d'arrel medieval d'aprofitar els 

camins preexistents i traçar la parcel·lació urbana 

recolzant-s'hi. Fet i fet, així s'inicià també, com veurem, el 

barri del Clero: es feren les cases seguint el traçat del camí 

d'Alacant però algunes s'hagueren inclús de derrocar uns 

anys després, quan es féu un pla de conjunt per a establir 

l'hort sencer i fer-hi tot un nou barri. En realitat, les 

intervencions urbanes de nova planta a l'Elx del set-cents 

eren continuació de les transformacions de la ciutat fetes 

durant els segles anteriors, però es diferenciaven tant en el 

fet de demanar un permís previ com en la preocupació per 

disposar d'una forma mínimament prevista alguns dels 

elements urbans. Això es fa palés als memorials presentats a 

l'Ajuntament pel coronel Saravia i pel presbíter Sempere per 

a construir els barris batejats amb el seu nom, com també als 

memorials setcentistes on es parla del barri del Clero. 

Als documents aquests hi ha una incipient 

preocupació urbanística per descriure i preveure el traçat 

dels nous carrers i la divisió del terreny resultant en solars. 

Encara que molt barroerament, però ja s'hi fixava la direcció 

i l'amplària dels carrers, les característiques de la trama 

urbana, les dimensions dels solars de la parcel·lació i les 

característiques de les cases. Hi havia també una voluntat 

d'establir alguna relació entre les noves intervencions i 

l'estructura urbana pre-existent, més enllà de la simple 

utilització dels camins. Això representava un primerenc 

intent per comunicar i integrar la ciutat existent i els nous 

trossos que s'afegien. Potser com a conseqüència de 

l'ambient il·lustrat del set-cents, s'insistia també en els 

nombrosos beneficis públics que reportarien les noves 

construccions, tant per als veïns d'Elx com per a 

l'ennobliment i la creixença de la població i l'eixamplament i 

formosura de la república. Certament, els anys centrals del 

set-cents a Elx van ser d'una gran eufòria constructora de 

cases, com es desprén de la introducció que Belluga i 

Granés feren al Libro de Establecimientos del 1791 en 

recapitular sobre l'activitat urbanística al llarg del segle. 

Com hem dit, els rectors exposaven que després de la guerra 

de Successió augmentaren les collites i milloraren les 

condicions de vida a Elx, de manera que la nostra vila va 

prendre increment i extensió. D'ahí provingué, segons els 

rectors, el fet que el duc establís llocs per a fer cases el 1740 

i que aviat es formàs i s'ocupàs tot aquell raval de Santa 

Teresa, a més d'edificar-se cases en els camins d'eixida de la 

vila i del raval de Sant Joan. Belluga i Granés es referien 

també a l'establiment dels barris de Saràvia i de Conrado: 

"en estos últimos tiempos, hacia los años de 1770, Don Thomàs de 

Zaravia de Llanos, Coronel del Regimiento de Alcántara de 

Cavallería y el Dr. Don Conrado Sempere establecieron dos huertos 

de palmeras ambos a dos que posehían en la Parroquia del 

Salvador, y de ellos tomaron los nombres de los barrios llamados 

de Zaravia y el Dr. Conrado." 

Segons els autors, aquests dos barris es van ocupar 

també immediatament i aquest fou el motiu pel qual el clero 

de Santa Maria establí les Illetes, 

"en vista a la prontitud en que se establecieron dichos dos barrios, y 

de que todavía quedasen muchos vezinos que deseavan tomar sitios 

para fabricar casas." (04) 

La construcció dels petits barris de Saràvia i de 

Conrado a la parròquia del Salvador vingué possibilitada 

també, com hem vist, per l'estructura funcional de la zona en 

la qual es situaven i de la qual eren, en realitat, un 

eixamplament que continuava els produïts al llarg del segle 

anterior. També Gozálvez ha assenyalat, basant-se en 

l'estudi de l'estructura profesional del barri, que el 1761 la 

parròquia del Salvador, entre els carrers del Salvador i de 

Sant Jordi, constituïa el sector industrial de la ciutat, ja que 

s'hi concentraven les activitats artesanals, amb fusters, obrers 

de vila, sabaters, teixidors i espardenyers. (05) La distribució 

d'almàsseres, forns, posades i saboneries assenyalada per 

Gozálvez, com també l'estructura professional del 1761 

signifiquen per a Serrano que durant el set-cents es produí 

una concentració de les activitats artesanals en aquest barri 

del Salvador i en la zona limítrof amb la vila, on vivien les 

classes altes, rendistes en la majoria. (06) La parròquia del 

Salvador esdevingué, així, un lloc típic de residència de 

llauradors i de comerciants amb una certa capacitat 

econòmica, i aquest fou un dels motius per a l'expansió 

setcentista de la ciutat per aquesta banda. Malgrat actuacions 

com les de Saràvia i de Conrado, a finals del set-cents encara 

eren abundants els horts existents al límit de llevant de les 

parròquies del Salvador i de Sant Joan, vora el poble vell, 

pròxims al cardo maximus de la centuriació, fossilitzat en el 

Filet de Fora. Molts d'aquells horts, però, perdien a poc a 

poc el reg i quedaven abandonats, probablement per les 

expectatives urbanes que se'ls oferia als propietaris en 

aquells anys. Així, el 1773 tenim ja notícia de l'existència de 

l'hort de Sant Joan, plantat sobre el fossar àrab, el més 

característic dels que quedaven englobats dins la ciutat, i 

l'únic que ha arribat fins nosaltres. Aquell any, però, l'hort 

devia estar en mal estat, ja que el 22-12-1773 l'Ajuntament 

aprovà la sol·licitud presentada pel rector de la parròquia per 

a donar reg des del braçal de Nijassa a aquest "huerto propio 

de la rectoría." (07) Vint anys després, el 1792, l'hort tornava 

a trobar-se en mal estat, ja que el rector de Sant Joan demanà 

de bell nou que s'obrís un portó per a donar-li reg. En el 

document corresponent, la finca es descrivia com 

"un trozo de tierra de la casa del curato [...] cercado a manera de 

guerto, con palmeras y diferentes árboles frutales." 

Els síndics municipals, en canvi, parlaven 

directament d'"hort", advertint que ja tingué reg en un altre 

temps i que era possible accedir a la demanda. (08) 

 

NOTES 

(01) Paolo SICA, Historia del urbanismo. El siglo XVIII (1979), 

1982, p. 163. 

(02) Capbreu del donadiu, 1718, sig. S-16, AHME. Devem la 

notícia a Joaquim Serrano. 

(03) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 526. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 69-71. 

(04) Francisco BELLUGA i Salvador GRANÉS, Libro de 

Establecimientos..., 1791, p. 1-4. 

(05) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 83-85. 

(06) Joaquim SERRANO, "El temps dels senyors", La Rella, núm. 3, 

1984, p. 28-29 i 42-43. 

(07) Libro de Cabildos, acta del 22-12-1773, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 10-03-1792, AHME. 

 

01. BARRI DE SARÀVIA 
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La primera notícia que tenim de la presència de Tomàs de 

Saravia a Elx és del 1756, quan demanà aveïnar-se a la 

nostra ciutat. Al memorial que presentà deia ser tinent 

coronel del regiment de cavalleria de Granada i que 

desitjava "establecerse en esta villa y residir en ella," per la 

qual cosa demanava 

"a Va. numerarle por uno entre los vecinos de ella y que se le tenga 

presente para contribuir en las cargas consejiles que se suelen 

distribuir entre los vesinos de esta." (01) 

Catorze anys després, el 1770, aquest Saravia 

presentà a l'Ajuntament un memorial on donava compte del 

projecte que tenia d'establir un hort de la seua propietat a 

emfiteusi perpetua, en llocs de 30 i 40 pams cadascun (ço és 

entre 6,80 i 9,10 metres) per a la formació de cases, obrint 

dos carrers de 20 pams d'amplària. Vet aquí el text complet 

de la instància: 

"Dn. Thomas de Saravia y Horcasitas, Cavallero del Orden de 

Santiago, y actual Coronel del Reximiento de Cavallería de 

Alcántara, vecino de esta Villa: expone a Vss. possehe un huerto de 

palmas enfrente de la Puerta chica de la Ygla Parroquial de S. 

Salvador de este Pueblo; Y haviendo determinado el estableserlo a 

enfiteusis perpetuo, en citios de a 30 y 40 palmos cada uno para la 

formación de casas de habitación y morada, hasiendo y abriendo 

dos calles públicas de a veinte palmos de luz cada una, que 

traviesen de trasmontana a mediodía, que la una vendrá línea recta 

a la calle de Pocotrigo y la otra enfrente de la casa dicha de Ramos, 

viniendo a sacar cabo ambas a la otra calle pública que traviesa de 

Levante a poniente al mediodía del referido Huerto; 

construyéndose también una sera de casas al camino público recto 

de la Puerta de la Morera, todo lo cual redunda en beneficio de 

muchos vecinos que solicitan dichos citios, y en común a todo el 

pueblo, ennobleciendo y acrecentando su numerosa población. 

Todo lo cual haze presente a Vss. a efecto de que se allen 

sersiorados, en ello, y se les ocurre alguna cosa digna de prevenir y 

que se tenga presente antes de principiarse esta obra." (02) 

A continuació, escrita en el mateix paper de la 

instància, venia una diligència del secretari municipal segons 

la qual el Capítol manava que la sol·licitud fos informada 

per l'advocat. Aquest evaquà el seu informe, considerant que 

"el pensamiento de Dn. Thomas de Saravia en la formación de 

calles y casas que acota su contextto, en su Huertto de Palmas, 

atendida su cituación, y terreno es muy propio, y acomodado al 

mayor lucimiento de esta Población, en cuyo acrecentamientto no 

deformándose el aspectto, reportta el común de vecinos 

conciderable beneficio por serle más suportable la carga de 

aloxamientos con el aumento de casas, mayormente evitándose por 

este medio provechoso la casual contingencia de abrigarse tal vez 

en el citado huerto algunos delinquentes en la obscuridad de la 

noche, por hallarse este citio en el cuerpo de esta numerosa 

población; por lo que no halla por ahora el Abogado motivo alguno 

en que pueda reparar el Ayuntamientto para dexar de adderir a la 

determinación de dicho Dn. Thomas Saravia toda vez que estte 

establesca dicho terreno en la conformidad que expresa, i en el 

conceptto de quedar las calles que se formaren con la misma 

disposición y espotiques (?) que tiene la Villa en las demás de su 

recintto." (03) 

El tràmit per a la construcció del barri va ser ràpid, 

ja que el memorial fou presentat el 31-08-1770 i el 

05-09-1770, l'Ajuntament ja donà la seua conformitat per a 

fer l'establiment: 

"En vista del dictamen dado por el cavallero Abogado Titular de 

este Ayuntamiento al Memorial de Don Thomas de Sarabia, 

Acuerda: que dejando este Cavallero el brasal que crusa el huerto 

que intenta establecer libre, desembarazado, para que los regantes y 

interesados puedan aprovechar las aguas que cursan por él, como 

tambien cualesquiera otras servidumbres, y ynterviniendo los 

Síndicos general y Personero a la formación de las calles, para que 

se observen las reales prevenciones comunicadas sobre ello, 

proceda al establecimiento de casas que expresa, sin que por este 

permiso, quede el Ayuntamiento ni sus indivíduos tenidos a 

responsabilidad alguna, quedando dicho Memorial en este Cabildo, 

participándoles esta resolución, si lo requiriere, al interesado." (04) 

Aquest era el primer expedient urbanístic modern 

que es tramitava al municipi. Per primera vegada a Elx un 

particular demanava i obtenia permís del Consell per a 

construir un nou fragment de ciutat. 

Esquemàticament, el nou barri de Saràvia constava 

d'un trapezi d'uns 90 x 110 metres, amb un perimetre prou 

ben del·limitat per camins i carrers prexistents. La superfície 

es dividia amb quatre carrers de nou traçat distribuïts de 

forma irregular. El carrer Polit el travessa en direcció 

nord-sud continuant el carrer de Pocotrigo (Santa Barbara), 

ja existent, i es doblava al final, fent un colze i un atzucac, 

per a enllaçar amb el carrer de Sant Joaquim, també en 

direcció nord-sud, el qual era la via principal. Entre el carrer 

de Sant Joaquim i el límit de llevant, en direcció oest-est hi 

havia un altre carrer, el de Saràvia. A ponent s'edificava 

pegat a les espatlles de les cases del carrer dels Solars, 

continuació del carrer del Salvador, i a llevant es feia una 

vorera de cases mirant al Filet de Fora, el cardo maximus 

romà fossilitzat. Els limits nord i sud del barri eren dues vies 

ja existents, les quals unien la ciutat i els horts de llevant, el 

carrer de la Porta Xequica del Salvador al nord i el carrer de 

la Mare de Déu del Remei al sud. 

Les obres s'iniciaren ràpidament ja que l'any 

següent s'hi construïen ja cases. La incidència urbana que 

tingueren aquest barri i el de Conrado, situat immediatament 

al sud, fou molt forta, ja que la construcció de les noves illes 

de cases anà acompanyada de transformacions en 

l'estructura del territori agrícola que les envoltava per 

ponent, resultat de les reclamacions de diversos veïns. Així, 

el 21-06-1771 presentaren una instància tres veïns que 

tenien almàsseres en el carrer dels Solars, "con sus 

aqueductos que reciben las aguas del Partidor o Asequia 

intitulada de la villa." Els veïns reclamaven perque aquesta 

sèquia 

"se halla algún tanto derruida y en muchas partes tapada a causa de 

las nuevas obras que se están fabricando en el solar del Huerto de 

Dn. Thomas Sarabia y, según noticias, se construirán en el del Dr. 

D. Fhelipe (sic) Sempere, cuyos edificios son y serán causa que 

dicha asequia esté perpétuamente ya como se ha dicho, ya susia e 

inmunda, de modo que con mucho trabajo y dificultad podrá el 

agua tener la discorriente acostumbrada." 

I, en efecte, aquell partidor, anomenat de la Vila, 

fou el primer en desaparèixer del reg tradicional d'Elx. Els 

propietaris dels molins d'oli, per a solucionar el problema de 

l'ocupació del territori agrícola per la construcció urbana i 

els problemes amb l'abastiment d'aigua, demanaren 

"construir otros aqueductos a su costa, que reciban el agua del 

partidor de Nichasa, para el consumo necesario de los citados 
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molinos." 

Passat el memorial als síndics, aquests informaren 

que era 

"muy devido que a estos interesados se les reintegre y dé el agua 

que antes gozavan por el brazal llamado el filet que oy se ha 

condenado por los nuevos edificios del Huerto de Llanos y de Mira, 

y deviendo ser por donde menos perjuhicio se siga al público y 

nuevos edificios." 

Els síndics informants proposaven que es prengués 

l'aigua 

"del brazal de Linchasa (sic), al frente del almazara que hoy es de 

Llanos, en el modo y forma de uso y aprovechamiento que antes lo 

tenía del citado filet, conduciéndola por medio del callejón que de 

dicha almazara de Llanos sale a la de los Solares y, por medio de 

esta, hasta donde termine la última almazara de dichos interesados." 

(05) 

El Capítol féu seua la proposta dels síndics però 

afegí la condició que abans de tirar l'aigua per la nova 

conducció, havien d'avisar el sobresequier perquè "disponga 

se les acomode el escorrimbre regular," del qual, a més, 

només podrien disposar quan els regants de Nijassa no 

utilitzassen l'aigua. (06) Tanmateix, els propietaris 

d'aquestes almàsseres mostraren el seu desacord amb el fet 

d'haver-se'n d'assortir només amb l'escorrim de l'aigua, 

mitjançant una pica, i volien disposar d'un cabal lliure, com 

ho tenien abans que Saravia començàs l'obra. Insistien que 

no era pel seu gust que havien de prendre l'aigua del braçal 

de Nijassa, sino per trobar-se sense ús l'antic braçal, 

"con motivo del establecimiento de casas que eran huertos del Dr. 

Conrado Sempere y de Don Thomas de Sarabia." (07) 

Un altre cas indicatiu de l'intensa ocupació del 

barri del Salvador durant la segona meitat del set-cents es 

presentà amb uns altres dos veïns, els quals també tenien 

almàsseres en aquesta parròquia i ja proposaren fer una 

conducció subterrània per a abastir-se d'aigua des del mateix 

interior de la vila. Aquests veïns exposaren que prenien 

l'aigua per a les seues indústries 

"de la azequia Madre, por el Brazal que tiene su partidor y presa 

junto a la hermita de San Jayme, el que hallándose en términos de 

estinguirse casi todo por haverse redusido a casas de habitación los 

huertos que por él se regavan," 

obligava els exponents a demanar fer pel seu compte 

"un conducto redusido y tapado, solo capaz de passar agua para la 

servidumbre de dicho molino." (08) 

La transformació de territori agrícola en territori 

urbà al perímetre de la parròquia del Salvador, mitjançant 

l'ocupació semi-espontània de les vores dels camins o 

mitjançant urbanitzacions com les de Saràvia i de Conrado, 

afectà aviat la cobertura de les sèquies que travessaven 

aquest espai. Ja el 1772 el Consell concedí permís per a 

tapar una sèquia en tot el frontis de sa casa a Salvador 

Amorós, qui vivia a l'eixida del portal de la Morera, en una 

casa del barri de Saravia. Amorós es queixava de la 

dificultat que imposava la sèquia al trànsit de transeunts i de 

vehicles i exposava que, en tapar-la, el carrer s'eixamplaria i 

s'embelliria, millorant el pas, per la qual cosa demanava 

"que para el fin y destino de ermosear y dar capacidad a la referida 

calle de la Morera, se le dispense al que dise la Licencia de a su 

costa y costo tape de Bóveda la parte del cause de dicha Asequia 

Brasal por todo el frontis que bate la casa del que dise, pues a más 

del beneficio que se le sigue Al Brasal, lo logran también los 

galereros en las ocasiones de que, encontrándose, pueden apartarse 

con sus galeras." 

El Capítol ho autoritzà sense més condició que 

deixar una trapa per a poder fer la munda de la sèquia. (09) 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, 1756, memorial núm. 31, AHME. 

(02) Ibídem, 1770, memorial núm. 16, AHME. 

(03) Ibídem. 

(04) Ibídem, actes del 31-08-1770 i 05-09-1770, AHME. 

(05) Ibídem, 1771, memorial núm. 38, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, 

La ciudad de Elche, 1976, p. 67. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 21-08-1771, AHME. 

(07) Ibídem, 1771, memorial núm. 64, AHME. 

(08) Ibídem, 1771, memorial núm. 52, AHME. 

(09) Ibídem, 1772, memorial núm. 63, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, 

La ciudad de Elche, 1976, p. 77. 

 

02. BARRI DE CONRADO 

 

El 1771 el clergue Conrado Sempere, presbíter i secretari del 

tribunal de la Inquisició de Múrcia a la vila d'Elx, presentà al 

Consell un memorial on exposava el projecte d'urbanitzar un 

hort de la seua propietat situat a la parròquia del Salvador i 

demanava a ses senyories que, 

"enterados del pensamiento del exponiente, se sirvan aderir a él y 

prevenir si alguna cosa digna de reparo tienen." 

Sempere començava l'exposició dient 

"que tiene un huerto plantado de palmeras, sito en la Parroquial 

Yglesia del Salvador de dicha villa, que linda por Levante con 

camino público que sale drechamente de la calle y Portal que 

llaman de la Almórida; de poniente con las espaldas de las casas de 

la calle de los Solares, de mediodía con Almazara de Nicolás 

Sempere y Plazuela y de trasmontana con calle de Nra. Sra. del 

Remedio." 

El rector feia saber al Consell que havia determinat 

establir aquest hort 

"a diferentes sujetos en citios proporcionados para la formación de 

casas de habitación y morada, para más ensanche y hermosura de 

esta república, con las calles que correspondan y puedan sacarse a 

las que se miran en otro huerto igualmente establecido por Dn. 

Thomas de Saravia." 

Sempere insistia en que la urbanització de l'hort 

havia de redundar 

"en beneficio de muchos vezinos que solicitan citios para fabricar 

casas, acresentando con ello esta población." (01) 

Aquest presbíter Sempere degué ser un personatge 

important a l'Elx del darrer terç del set-cents, ja que, a més 

de comissari de la Inquisició a Elx, era apoderat de la Casa y 

cuna d'expòsits de la ciutat d'Oriola, establiment per al qual 

demanà almoina a l'Ajuntament el 1790. (02) Més endavant 

estigué també vinculat, com veurem, a l'ocupació de l'Illeta, 

per la seua pertinença al clero de Santa Maria. 

A la vista del memorial de Sempere del 1771 per a 

urbanitzar l'hort, l'Ajuntament atorgà el permís demanat, a 

condició de deixar lliures les servituds que hi hagués 

establertes, especialment a la vista de les reclamacions que, 

com hem vist, van fer aquest mateix any diversos propietaris 

d'almàsseres per les obres de Saravia. Així, s'acordà que 
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"se le conseda a dicho Dr. Conrado Sempere, el permiso que 

solicita," 

sempre i quan quedàs 

"el tránsito libre y cómodo para el uso público que sea nesesario de 

el agua de el Brasal, que actualmente corre por dicho huerto, en el 

modo que por este Aiuntamiento se resuelva a consecuencia de la 

Ynstancia que tienen interpuesta Thomás Agulló y otros dueños de 

Almazaras, como también el uso, de cualesquiera otras 

servidumbres públicas." 

El Consell acordà també la intervenció dels pèrits 

del municipi en les obres d'urbanització: 

"para la formación de calles y su arreglo, devan intervenir los 

síndicos general y Personero, para que se observen las reales 

prevenciones comunicadas sobre ello, sin que por este permiso 

quede el Aiuntamiento ni sus Yndivíduos tenidos a 

Responsabilidad alguna." (03) 

Gozálvez ha subratllat el fet que aquest memorial 

era conseqüència de l'èxit immediat de l'establiment de 

Saravia, fet l'any anterior, ja que els dos horts eren 

colindants i la urbanització d'ambdós tenia també una certa 

continuïtat, ço és el traçat viari de la intervenció de Conrado 

venia a ser una continuació de la de Saràvia. (04) 

El barri de Conrado ocupava un àrea d'uns 70 x 90 

metres —era, doncs, lleugerament més petit que el de 

Saràvia— el seu perimetre era també trapezoidal i, com el de 

Saràvia, es trobava envoltat per vials preexistents: al nord hi 

havia el carrer de la Mare de Déu del Remei que separava 

les dues propietats; al sud, el carrer de l'Àngel i la replaceta 

dels Pontos, separant-lo del raval de Sant Joan; a ponent, les 

espatlles de les cases del carrer dels Solars i a llevant, el Filet 

de Fora, on es va establir la vorera corresponent. L'esquema 

urbà del barri era més senzill, ja que només es traçà un nou 

carrer —el del Barri de Conrado— en direcció nord sud, el 

qual era, molt aproximadament, una continuació del carrer 

de Sant Joaquim, el principal del barri de Saràvia. 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, memorial annexe a l'acta del 17-07-1771, 

AHME. 

(02) Ibídem, acta del 10-12-1790, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 17-07-1771, AHME. 

(04) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 67-68. 

 

1.02. BARRI DEL CLERO O ILLETES 

 

00. ANTECEDENTS 

 

Durant la segona meitat del set-cents el clero de Santa Maria 

fou un important promotor immobiliari, l'acció del qual 

influí en la transformació urbana d'Elx. La seua activitat 

consistí, bàsicament, a comprar terrenys rústics, 

parcel·lar-los, obrir els carrers i vendre els solars resultants. 

El clero també va edificar pel seu compte nombroses cases a 

diferents llocs d'Elx, tant en horts de palmeres com en el 

poble. Aquesta activitat es va completar, com ja hem vist, 

amb la plantació de moltes palmeres en les terres agrícoles 

de l'horta d'Elx propietat de l'Esglèsia o administrades per la 

parròquia de Santa Maria. Aquestes terres abastaven una 

gran superfície gràcies a les donacions fetes en concepte 

d'obra pia, als vincles establerts en favor de la Mare de Déu 

de l'Assumpció i al pagament de soterrars, sepultures, 

almoines etc., diners tots ells invertits pel clero en negocis 

ben rendibles. Però allò més important de l'activitat del clero 

de Santa Maria pel que fa a la transformació de la ciutat, fou 

l'establiment d'un barri de cases en un hort de palmeres, el 

qual s'anomenà barri del Clero o Illeta. A diferència dels 

barris de Saràvia i de Conrado, dels quals només tenim les 

referències que acabem d'exposar, procedents dels llibres 

d'actes municipals, del barri del Clero n'hi ha una 

documentació abundant i d'interès a l'Arxiu Històric 

Parroquial de Santa Maria. No debades aquesta fou la gran 

obra cívica del Clero, en la qual s'invertiren molts diners, no 

sempre recuperats amb els guanys que els rectors haurien 

volgut. En contraposició a aquesta abundant comptabilitat 

eclesial, la construcció de les Illetes són una obra que no 

apareix mencionada a les actes municipals. 

Una part de la documentació es troba en un 

manuscrit titulat Libro de establecimientos que da principio 

en el año 1776 y en él se anotan los sugetos que han 

establecido con los pases que tendrán en lo sucevo. 

Formado Año 1791 siendo archiveros los DDres. Franco. 

Antº Belluga y Salvador Granés. (01) També hi ha 

importants referències sobre el barri del Clero en un Libro 

de propriedades en el que se anotan las de el Revdo. Clero 

de la Ynsigne Parroql. Ygla. de Sta. María de la villa de 

Elche, con anotaciones al principio para su inteligencia y 

govierno, redactat pel mateix Salvador Granés i Tomàs 

Pomares a partir del 1796.(02) Hi ha encara un interessant 

lligall titulat Continuación del Lº 1º de Escrituras de 

Establecimientos. Parte 3ª, on es contenen escriptures 

datades entre els anys 1776 i 1805. (03) I finalment, hi ha un 

Quaderno de los sitios establecidos en el huerto del 

Reverendo Clero de Santa María. Renovado en el año de 

1799, on es tornaren a anotar tots els solars existents, segons 

els carrers del seu emplaçament, amb les dimensions dels 

llocs, els successius pagaments fets, les transmissions, etc. 

(04) Hi ha també un plànol titulat Plan del Bario del Revdo 

Clero de Santa Maria, dibuixat per l'agrimensor Joan 

Baptista Laiglesia cap al finals del set-cents i al qual també 

intervingué el rector Granés esmentat adés. (05) Es 

destacable la perfecta relació entre uns documents i altres, 

cosa lògica per la finalitat notarial de tots aquests llibres. 

Aquest fet ajuda a entendre el gran abast d'aquella 

intervenció urbanística. Tanmateix, la documentació inèdita 

és tanta que sobrepassa amb molt l'abast del nostre treball i 

no ens hem pogut aturar com voldríem en aquest episodi 

urbanístic. Així, doncs, només hem considerat una mínima 

part de la informació disponible sobre l'ocupació del barri, 

aquella que té relació amb la formació del conjunt de la 

ciutat moderna. 

A la introducció i a d'altres parts d'aquests 

manuscrits es repeteix diverses vegades l'explicació ja citada 

en epígrafs precedents, segons la qual les raons que portaren 

el clero de Santa Maria a fer l'establiment del nou barri 

havien estat l'èxit obtingut pel duc al raval de Santa Teresa i 

per Saràvia i Conrado en la parcel·lació i edificació dels seus 

horts de palmeres, com també la mancança que encara hi 

havia de terreny per a fer cases i la idoneïtat d'aquest hort 

perquè s'hi establissen els llauradors de les partides del camp 

d'Elx situades a llevant: Torrellano, Santa Bàrbara i les 
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Vallongues, partides rurals que són citades de forma 

expressa. Com veurem, però, la justificació de la inversió 

econòmica feta pel clero era sempre el component principal 

de la crònica dels rectors. 

El nou barri es trobava situat en la parròquia de 

Santa Maria, a l'est de la vila murada, vora el camí d'eixida 

cap a Alacant i al nord del convent de mercedaris, recolzat, 

com hem dit, en el cardo maximus de la centuriació d'Illici. 

La referència més antiga a la propietat de cases i terres en 

aquest punt, a la banda oposada del carrer de la Porta 

d'Alacant, es remunta al 1638, segons l'acta de venda "de 

cases ab un ort y Almàcera feta per Gaspar Bonaventura 

Aracil." Segons el document original es venien 

"aquelles cases que estan situades en la present vila, en lo carrer dit 

de la Porta de Alacant, ab la Almàcera dins de aquelles y un hort 

contiguo, segons que afronten de part de llevant ab hort de Don 

Gregori Ortiz, de Ponent ab lo dit carrer, de migjorn ab cases y 

corral de dit don Gregori Ortiz y de tremontana ab cases de Jaume 

Santacilia." (06) 

Més d'un segle després, el 1748, el clero de Santa 

Maria comprà l'hort de palmeres anomenat dels Flares per 

1.390 lliures. La superfície n'era de dotze tafulles i dues 

octaves (1,18 Ha) segons el Libro de establecimientos... del 

1791: 

"Esta propiedad o huerto lo adquirió el Rdo. Clero por remate 

judicial que se hizo en el tribunal de la Governación de esta Villa a 

favor de Antonio Soto de Azorín en 21 de Enero 1748, quien en el 

propio día declaró era la postura y remate por parte del Rdo. Clero 

de Sta. María." (07) 

El valor de la compra i el nom del comprador se 

citen també en idèntica forma al Libro de propriedades del 

1796, afegint els límits de la propietat: 

"linda de levante con camino que va a Alicante: Poniente con 

huertos del Convento de Nª Sª de la Merced, y del Dr. Dn. Josef 

Aznar, Canónigo de Tortosa: mediodía con mesón y parador del 

Dor. Dn. Carlos Montoro: Trasmontana con huerto de Dª Ana 

María Uberna, callizo en medio." (08) 

Quan el clero comprà aquell hort dels Flares, ja 

devia tenir intenció de fer-hi cases, puix que, com indica 

Gozàlvez, immediatament, a partir del 1750, s'hi va construir 

una vorera de cases en el límit de llevant de l'hort, a l'eixida 

del portal d'Alacant, l'únic camí preexistent que envoltava la 

propietat. Es feren setze cases, totes elles enfrontades al 

camí, les quals deixaven darrere, com un pati interior, la 

major part de l'hort. (09) Aquesta ocupació perimetral de 

l'hort venia també descrita als documents esmentats de finals 

del set-cents: 

"Por los motivos que arriba se expresan de quanto conveniente era 

el fabricar casas en el mencionado huerto, por los años de 1750, y 

siguientes determinó el Rvdo. Clero construir de Capitales de Obras 

Pías la Cera de Casas que ay en dicho huerto a la salida del portal 

de Alicante, que inclusa la que sirvió para habitación al huerto, 

comprehenden desde el Nº. 1º. hasta el 16: estando anotadas para la 

debida aplicación de los Capitales en ellas enpleados en el Lº de 

propiedades desde el folº 180 hasta el 201 siendo la última la que 

forma esquina en el Callizo que divide el expresado huerto con el 

de Da. Ana María Uberna, al presente del Marqués de Arneva." 

(10) 

Hi ha encara constància d'aquestes obres en un 

altre document de l'Arxiu de Santa Maria intitulat 

"Aumentos de obras en la Almazara, Huerto y Cassas 

accesorias a la salida del Portal de Alicante y otras cassas." 

S'hi inclou la relació de les despeses fetes en la construcció 

de dotze cases entre el 1748 i el 1765. Aquestes obres eren 

indicatives de les quantioses inversions immobiliàries fetes 

pel clero de Santa Maria en la segona meitat del set-cents. 

Aturem-nos-en una mica. Segons s'indicava, l'hort on es 

trobaven situades les construccions havia estat comprat pel 

clero a un Vaïllo de Llanos, i es definia com que feia paret 

mitgera amb l'hort del convent de mercedaris. Segons el 

memorial corresponent al 1748, els rectors es van gastar en 

primer lloc 2.193 reals per reparar l'almàssera que hi havia a 

l'hort, 682 reals per reparar una casa que hi havia sobre 

l'almàssera i 809 reals per fer una paret nova i la tanca de 

l'hort. Tot seguit feren una "cassa del huerto y para habitar el 

hortelano, junto a dicha almazara," en la qual es gastaren 

1.623 reals i una altra "cassa segunda anexa a la del huerto 

construida de nuevo," en la qual gastaren 1.313 reals. Com 

veiem, les summes de diners invertits eren quantioses. Els 

constructors d'aquelles primeres cases foren el mestre 

d'obres Mateu Aznar —qui, com veurem, per aquells 

mateixos anys també féu abundants treballs per al Consell—

, el mestre fuster Felip Iglesias i el mestre serraller Joseph 

Galbis. Després d'aquelles obres, el clero féu una "cassa 3ª 

construida como mejora del huerto," la qual costà 1.548 

reals i una altra "cassa 4ª hecha con la antecedente a un 

mismo tiempo y por mitad," la qual costà també 1.548 reals. 

El 1756, el clero construí quatre cases més en el mateix hort, 

les quals anomenaren 5, 6, 7 i 8, i costaren de fer 6.706 reals. 

En aquesta ocasió, els mestres de l'obra foren l'albanyil Felip 

Garcia, qui també treballà molt per a la vila com a mestre 

titular, els fusters Felip Iglesias i Martí Bayle i el serraller 

Joseph Galbis. Constaven a continuació les cases 9 i 10, 

construïdes el 1753 "en dicho huerto, como mejoras," per 

3.194 reals, les cases 11 i 12, del 1758, per 3.420 reals, les 

cases 13 i 14, del 1760, per 3.267 reals i les cases 15 i 16, 

del 1765, per 5.558 reals. Com podem observar, la inversió 

es feia de dues en dues cases, per tal d'aprofitar parets 

mitgeres i terrats (o teulades) i corrals comuns. En cap de les 

relacions de despeses d'aquestes construccions no es 

computava el cost de la tala de palmeres, tanmateix en totes 

elles s'incloïa una partida de diners per a "serrar bigas de 

palmera," la qual cosa devia ser equivalent. El nombre 

d'aquestes bigues era elevat, unes quaranta en cada dues 

cases, i devien fer de suport de les emmotllades del forjat o 

del trespol. Aquestes biguetes de fusta de tronc de palmera 

es devien traure de palmeres del mateix hort, probablement 

de les mateixes palmeres que s'havien de tallar per a 

construir les cases. (11) Hi hagué, així mateix, distints 

treballs preparatoris per a la construcció de les cases, 

probablement tala de palmeres, reblit de sèquies i aplanat 

dels bancals, ja que el 1758 s'anotaven, a efectes 

comptables, diverses despeses que ja s'havien fet, amb la 

indicació que es tractava del 

"gasto echo en el huerto, para continuar la construcción de quatro 

casas que están por fabricar asta la esquina de dicho huerto en el 

año 1758, que se tendrá presente quando se edifiquen." (12) 

També hi ha antecedents de la construcció de les 

Illetes a l'inventari de propietats fet per Granés i Pomares el 

1796, el número set del qual era un "Huerto establecido en 
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casas." Mesurat el 02-05-1760 per l'agrimensor Fernando 

Burguer resultà tenir onze tafulles, quatre octaves i 6 braces, 

"no incluso el terreno que ocupan las casas fabricadas en 

parte de dicho huerto, de caudales del Revdo. Clero de obras 

pías, a la salida de la puerta de Alicante." (13) Com veiem, 

doncs, les dotze tafulles i dues octaves que tenia l'hort el 

1748, quan es va comprar, havien disminuït prop de 1.000 

m2. mercè a la construcció d'aquelles setze cases inicials 

que, com hem dit, suposaren una primerenca ocupació 

urbana de l'hort dels Flares, amb una edificació disposada 

seguint el traçat d'un camí preexistent, ocupació que tenia 

unes arrels medievals prou diferents de l'ocupació que es va 

seguir unes dècades més tard en el conjunt de l'hort, quan el 

1776, el Clero de Santa Maria plantejà la construcció d'un 

barri de nova planta a tot el terreny de l'hort de palmeres. 

 

NOTES 

(01) Sig. 814-J, AHPSME. 

(02) Sig. 781-J, AHPSME. 

(03) Sig. 727-A, AHPSME. 

(04) Sig. 482-A, AHPSME. 

(05) Sig. 930-J, AHPSME. 

(06) Sig. 69-J, AHPSME. 

(07) Francisco BELLUGA i Salvador GRANÉS, Libro de 

establecimientos..., 1741, sig. 814-J, AHPSME. 

(08) Salvador GRANÉS i Tomas POMARES, Libro de propriedades..., 

1796, p. 72 e, sig. 781-J, AHPSME. 

(09) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 69. 

(10) Francisco BELLUGA i Salvador GRANÉS, Libro de 

establecimientos..., 1791, sig. 814-J, AHPSME. 

(11) Sig. 575-A, AHPSME. 

(12) Sig. 53-J AHPSME. 

(13) Salvador GRANÉS i Tomas POMARES, Libro de propriedades..., 

1796, p. 72 e, sig. 781-J, AHPSME. 

 

01. FORMACIÓ DEL BARRI 

 

La Illeta tenia un traçat, o plan, establert prèviament. S'hi 

assenyalava la divisió parcelària, l'obertura dels carrers i un 

detallat registre de la venda, edificació i transmissions dels 

solars resultants. Aviat aquest conjunt es va conèixer, segons 

els documents, amb el nom de barri del Clero. L'apelatiu 

d'Illeta o Illetes és popular, probablement vuitcentista. Com 

ja hem dit, la raó per a prendre la decissió de construir el 

barri fou econòmica: fer solars en un hort de palmeres per a 

vendre'ls o establir-los de diferents maneres, la qual cosa era 

necessària per la demanda de cases existent. D'una forma 

encara més contundent que als barris de Saràvia i de 

Conrado, la novetat venia donada pel planejament previ del 

conjunt de la intervenció. Com que l'hort quedava tancat per 

altres propietats calgué fer un plànol dels nous carrers, la 

qual cosa incorporava a la urbanística d'Elx un instrument 

tècnic més complex que els que havien utilitzat Saràvia i 

Conrado per fer els seus establiments. Com ja hem dit, al 

Libro de establecimientos... del 1791, es consignava la 

construcció d'aquests barris de Saravia i de Conrado cap al 

1770, com també també la rapidesa amb què es van ocupar: 

"En vista a la prontitud en que se establecieron dichos dos barrios, y 

de que todavía quedasen muchos vezinos que deseavan tomar sitios 

para fabricar casas, pensó y acordó este Reverendo Clero establecer 

un huerto también de palmeras que posehía sito a la salida a la 

Puerta de Alicante en consideración a lo proporcionado del sitio 

para construir Casas de habitación los Labradores de los Partidos de 

Torrellano, Santa Barbara y Vallongas, lo que hacordado en Junta 

plena por el Reverendo Clero, de común consentimiento se les 

confirió poder en toda forma al Doctor Conrado Sempere y Mosén 

Jacinto Redón otros de sus Residentes para que, en nombre del 

mismo Reverendo Clero, estableciesen en sitios para fabricar Casas 

el mencionado huerto." (01) 

La mateixa referència es dóna també al Libro de 

propriedades... del 1796, on es deia que l'hort 

"se llevó en arrendamiento hasta el año de 1775, pues a principios 

del siguiente el Reverendo Clero, en vista de la prontitud con que se 

havian establecido en sitios para fabricar casas los huertos de Dn. 

Conrado Sempere y Dn. Tomás de Saravia, citos en la Parroquia 

del Salvador, a la salida de la Puerta llamada de la Morera, pensó y 

acordó establecer en sitios para fabricar casas esta propiedad, para 

lo que después de diferentes juntas, y medidas que se tomaron, de 

común consentimiento de todo el Reverendo Clero, se les confirió 

poder en toda forma a el Doctor Conrado Sempere y Mosén Jacinto 

Redón otros de sus Residentes para que en nombre del mismo 

Reverendo Clero estableciesen sitios para fabricar casas el 

mencionado huerto, cuya escritura de poder pasó ante Carlos 

Pasqual, escribano en 16 Mayo de 1776." (02) 

Veiem que, com observa Gozálvez, el clergue 

Conrado Sempere, qui ja havia parcel·lat i urbanitzat el seu 

hort, fou l'encarregat de dirigir la planificació i l'ocupació 

dels terrenys. (03) En la documentació que hem consultat 

consta també que aquest Sempere comprà dues parceles en 

el nou barri, les números 3 i 4, per fer-hi cases. En aquests 

documents es consignen uns límits del terreny de l'hort 

semblants als que es donaven quan es va comprar, ço és 

"Levante con camino que va a Alicante: Poniente con huertos al 

Convento de la Merced, y al D.D. Josef Aznar, Canónigo que fue 

de Tortosa: Mediodía con Mezón y Parador del D.D. Carlos 

Montoro Presbitero y De Trasmontana con huerto de Da Ana Mª 

Uberna callizo en medio." (04) 

Les dimensions de la IIlleta eren una mica més 

grans que les dels barris de Saràvia i de Conrado, ja que 

estava formada per un rectangle d'uns 120 x 100 metres. 

També, com aquells, es trobava situada en un lloc de bones 

comunicacions, vora un dels camins que eixien de la 

població. Tanmateix, com hem vist, dels quatre carrers 

perimetrals que delimitaven el barri, només n'hi havia un de 

preexistent, mentre que els altres tres s'haveren de fer nous. 

Interiorment se'n traçaren dos, perpendiculars entre si, 

formant una creu que dividia el rectangle en quatre illes de 

cases rectangulars aproximadament iguals dos a dos, de 

majors dimensions les del sud. Les condicions de partida i la 

solució regular del traçat féu que, malgrat ser contemporània 

la Illeta dels barris de Saràvia i de Conrado, l'homogeneïtat 

del barri fos major i la intervenció més complexa 

tècnicament, conseqüentment amb les majors dificultats que 

presentava el terreny per a ser urbanitzat. Tot plegat féu 

d'aquest barri un element urbà important i nou que 

l'apropava a alguns eixamples de ciutat setcentistes i als 

poblats de les colonitzacions il·lustrades. 

La primera operació que calgué fer fou una 

permuta amb el convent de Mercedaris per a regularitzar el 

perímetre de l'hort i poder fer recte el carrer de Sant Vicent, 
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al nord de l'esglèsia nova de la Mercè. La valoració dels 

terrenys per a tal permuta, segons el rebut corresponent, 

costà quatre reals i la féu el 02-08-1775 un tal Josep 

Miralles, "experto labrador," qui signà el rebut on 

s'expressava que la feina feta era haver valorat "un pedaso 

de tierra huerto para una permuta con otra del Convento de 

la Merced." (05) Aquesta permuta venia obligada per un pla 

preconcebut de divisió de carrers i de solars del barri, ja que, 

segons s'explicava, 

"para llevar al debido efecto el establecimiento en sitios para 

fabricar casas en el expresado huerto se hacía indispensable, según 

el Plan de divición de calles, habrir una de ellas que desembocase 

en la Plaza de la Merced, lo que no podía verificarse atendida la 

figura o situación local del huerto porque el de los PPs. 

Mercenarios llegava hasta la casa de María Aznar, sitio por donde 

havía de abrirse la boca calle a la Plaza de la Merced y, a más, el 

huerto del Reverendo Clero tenía una entrada por la parte de 

levante azia el de los PPes. de la Merced, por lo que se convinieron 

los comisarios en permutar estos dos pedazos por la conveniencia 

que a ambos resultara. (...) Se permutó parte del huerto del Rdo. 

Clero con el de dichos Padres en 2 de Junio de 1775. y en resulta de 

las condiciones que en la misma se contienen debía este clero pagar 

al expresado Convento 34 L. 18 R. 6 D, [a més de] reedificarles la 

pared de la cerca, hazer balza y lavadero dentro del huerto, y 

ponerles el riego corriente, todo a costa del Reverendo Clero." 

Segons els rectors, per a traçar el barri, a més 

d'aquest nou carrer, s'havien d'obrir també "otras dos boca 

calles azia la salida de la Puerta de Alicante," per a la qual 

cosa, i per a complimentar la permuta amb els mercedaris, 

"era preciso inutilizar parte de dos casas de las propias del 

Reverendo Clero que ya tenía fabricadas en la salida de la Puerta de 

Alicante, añadiendo en las mismas casas las obras destruídas, y 

también hazer un conducto para el agua de la almazara propia del 

Reverendo Clero, como otro para desaguadero de las calles." (06) 

Fet el projecte i la permuta —per la qual es 

pagaren 94 lliures el 02-06-1775— començaren a obrir-se 

els carrers. A migdia, el nou barri es recolzà en el carrer de 

Sant Vicent, de nova creació, anomenat en un principi de 

Sant Felip Neri, el qual unia el llenç nord de la plaça de la 

Mercè amb el camí d'Alacant, per darrere del convent de 

mercedaris i del parador de Tadea, els quals quedaven així 

configurats com una illa de cases i d'hort ben delimitada per 

quatre carrers. A llevant, el barri donava sobre el camí 

d'Alacant, ja existent, el qual quedava així constituït com un 

carrer. A ponent era el carrer de Sant Francesc Xavier des de 

la porta de l'esglèsia dels Mercedaris cap al carreró del nord, 

el qual dividia els horts del Clero i del marquès d'Arneva. Al 

nord, un nou vial, traçat sobre el susdit carreró, separava la 

Illeta d'aquest darrer hort de palmeres. Aquest carrer —

anomenat actualment de Pizarro— ha esdevingut un límit 

fossilitzat de la ciutat des del set-cents fins els nostres dies. 

Els carrers interiors del barri eren el de Sant Agatàngel en 

direcció nord-sud i el de Sant Pau, del Clero o de les Illetes 

en direcció est-oest. Tot aquest traçat era explicat així pels 

rectors: 

"Efectuada al todo dicha permuta se pasó a abrir la expresada calle 

para dar salida a dicha Plaza de la Merced, y seguidamente se 

delinearon las demás imponiéndoles los nombres siguientes: la que 

tiene su dirección desde la Plaza de la Merzed al camino de 

Alicante, el de San Felipe Neri: la que tiene su dirección desde la 

puerta de la Yglesia de dichos Padres Mercenarios hacia el callizo 

que divide el huerto del Marqués de Arneva, el del Clero, la que 

tiene higual dirección que la antecedente, el de San Agatangelo; y 

la que cruza estas dos últimas de levante a poniente el de San 

Pablo." (07) 

Amb els carrers oberts i amb el nom posat, segons 

narraven els rectors, immediatament començà la cessió dels 

terrenys i la construcció de les cases: 

"desde que tuvieron efecto el abrir bocas calles y delinear estas se 

empezó por los Apoderados del Reverendo Clero a establecer el 

demás terreno del huerto en sitios para fabricar casas." 

S'assenyalava també la necessitat de registrar tot el 

moviment que es feia amb els solars sobre llibre i sobre 

plànol, ja que 

"para el govierno y claridad del establecimiento de estos sitios, se 

ha formado un Libro con el título de Establecimientos en el que se 

anotan todos, como también los pases de estos a otros posehedores, 

e igualmente se ha delineado un Plano Geométrico de esta 

Propiedad comprehensivo de las casas que ya tenía el Reverendo 

Clero, fabricadas a la salida de la Puerta de Alicante, como también 

de los sitios establecidos para fabricar casas, de sus calles y 

alrededores o linderos de él, para que sirva de govierno y claridad 

en lo succesivo." (08) 

El preu del terreny es fixà en un principi en un real 

i sis diners per pam de façana, amb el fons edificable que 

pertocàs segons l'illa: 

"En consequencia de estar ya todo el terreno en disposición de 

establecerse en sitios se determinó fuese al fuero de un real y seis 

dineros por palmo de frontis, con el fondo correspondiente según lo 

permitían la divición, y delineación de las calles; cuyos 

establecimientos tuvieron principio en el que a favor de Dn. 

Salvador Mas, Oydor de la Real Audiencia de la Ysla de Sto. 

Domingo, otorgaron el Dr. Conrado Sempre. y Mn. Jacinto Ridon, 

Residentes de este Rdo. Clero." (09) 

Tanmateix, a partir del 21-02-1784, la junta del 

Clero hagué de baixar el preu dels solars, els quals passaren 

de valdre un real i sis diners per cada pam de façana, a 

valdre tan sols un real. Segons es deia, el motiu eren les 

queixes de distintes persones perquè els semblaven massa 

cars. Es mantingué com a excepció el preu anterior dels 

solars de la voravia de ponent del carrer del Clero, ja que 

gaudien de la servitud de la contrasèquia i tenien més 

profunditat que els altres: 

"Todas Escrituras de establecimiento que se otorgaron hasta el 21 

de Febrero de 84 fueron con la expresa condición de haver de pagar 

el expresado real y seis dineros por cada un palmo de frontis; pero 

en Junta que en el dicho día 21 celebró el Clero en vista de un 

Memorial puesto por diferentes sugetos, (...) resolvió que en lo 

susecivo se estableciesen los sitios al fuero de un real por palmo de 

frontis. Publicada esta determinación, presentaron otro memorial 

diferentes sugetos que ya tenían establecidos sitios al fuero de un 

real y seis dineros el palmo, según las Escrituras respectivas, en el 

que suplicavan que ocurriendo las mismas circunstancias en sus 

sitios que en las demás que debían establecerse en adelante al fuero 

solo de un real por palmo según se acordó en la citada junta se 

dignasen concederles la propria gracia, y en vista de este memorial 

(...) acordó el Reverendo Clero en junta de 3 de Marzo de 84 

concederles la gracia que solicitavan. De todo lo qual resulta que 

únicamente pagan el palmo de frontis al fuero de un real y seis 

dineros la Cera de Casas Sitios de la Calle del Clero que linda de 
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poniente con la Sequia y huerto del Dr. Josef Aznar por disfrutar de 

la servidumbre de dicha sequia como y tambien por tener más 

palmos de fondo." (10) 

En les escriptures fetes entre el clero i els 

compradors s'especificaven les característiques del solar que 

cadascún comprava, ço és 

"setenta y tres palmos de frontis en el terreno antes huerto que 

dicho reverendo Clero tiene y posehe en esta dicha villa, sito a la 

tresmontana del combento de Santa Lucía, con destino a fabricar 

cassa en dicho sitio." 

En el contracte també es fixava un temps límit per 

a fer la casa, ço és: 

"en dos años contados desde el día de hoy, ha de quedar construída 

la casa hasta la primera cubierta a lo menos para habitarla recta sus 

paredes, bajo pena de decomiso." (11) 

En aquest negoci, el clero mostrà una bona 

organització, ja que el 23-04-1787 fins i tot pagava un 

albanyil, Jaume Pons d'Albarranch, 

"por su trabajo en medir los sitios a los que fueron estableciéndose, 

a razón de dos reales corrientes por cada uno." (12) 

D'altra banda, el clero també va fer les seues 

pròpies cases. Així, hi ha un paquet de rebuts de mestres 

d'obres per diverses obres fetes pel mateix clero entre els 

anys 1775 i 1777 en cases situades en la Illeta, la qual 

anomenaven encara hort dels Flares. Les quantitats 

invertides foren importants i s'incloïa la construcció d'una 

bassa i de la paret de l'hort. Hi ha constancia, així mateix, de 

l'obra d'urbanització del barri durant els anys setanta. Així, 

del 26-01-1776 és un rebut de 60 reals per cinc carretades 

d'algeps que anaven destinades, segons es feia constar, a 

l'obertura de carrers en l'hort del Clero. Del 03-01-1776, hi 

ha, així mateix, rebuts, tant per obres en "la casa que se está 

asiendo," com per "abrir calle en el Uerto del Reverendo 

Clero de Santa Maria." Aquests rebuts són uns documents 

útils per a saber quins materials s'utilitzaven en l'obra dels 

carrers i de les cases: la major part de les quantitats 

facturades es referien a mà d'obra i a carretades d'algeps. 

(No oblidem que, fins els anys cinquanta del segle XX, 

l'algeps era el material bàsic per a construir les cases d'Elx, 

ja que les parets eren d'obra de maçoneria, feta amb pedres 

agarrades amb morter d'algeps, i els revestiments interiors i 

exteriors es feien també amb algeps). També hi havia rebuts 

per "aportar racholeta," i "cal para los trespoles," "coger 

piedra para la casa" i també per portar "cahizes de arena 

subida de la Rambla para la cal que se esta amasando para 

los trespoles." Finalment hi havia rebuts per fer i posar la 

fusteria i els ferros i per fer el pou i el comú. Com veiem, 

una extensa informació sobre els materials, la construcció i 

certes parts de la casa. (13) 

Segons un croquis del barri manejat per Gozálvez, 

les dimensions de la majoria dels solars oscil·laven entre 31 

i 33 pams de façana (de 7 a 7,50 m) i alguns arribaven a 

tenir 30 i 42 pams (6,8 i 9,6 m). De l'estat de comptes del 

1799, Gozálvez deddueix que hi havia aleshores un total de 

75 solars, venuts o sense vendre. D'ells, els 28 solars del 

carrer del Clero s'havien adjudicat entre el 26-07-1776 i el 

1787 (la majoria, durant els anys 1777, 1778 i 1783). En el 

carrer de San Felip Neri hi hagué nombroses concessions el 

1777, però es perllongaren fins a final de segle. El carrer de 

Sant Agatàngel fou el que menys èxit tingué, ja que la major 

part de les vendes es van fer del 1784 en endavant. (14) El 

compte que duia el clero de l'ocupació del barri era molt 

precís. En el llibre d'establiments, hi ha una mena de fitxa 

per cada propietat on hi ha anotades les dimensions del 

terreny, el preu, els veïns, la data de l'adquisició i les 

transmissions de la propietat, amb indicació de si hi havia 

"fabricada casa." A més, com hem dit, el clero, per a fer-ho 

millor i més segur, decidí portar els comptes amb un plànol 

fet a propòsit on s'utilitzarien criteris gràfics per tal 

d'assenyalar les transaccions: 

"Para proceder con pleno conocimiento y con toda claridad en lo 

susecivo, y no se confundiesen unos sitios con otros, antes bien se 

distinguiesen, después de establecidos la mayor parte de los sitios, 

se mandó por el Reverendo Clero se delinease un Plano topográfico 

de todo el terreno que antes era huerto que ocupan los sitios 

establecidos: Casas proprias del Reverendo Clero, y sus 

immediaciones. Este Plano se conserva en el Archivo y para su 

mayor inteligencia deberá entenderse en esta forma: las casas o 

sitios numerados solo con tinta negra son los establecidos y 

corresponden con los mismos que van anotados respectivamente en 

los asientos de este Libro; y los que se advierten con un segundo 

número de tinta encarnada son casas propias del Reverendo Clero, 

cuyos numeros corresponden con los del Libro de Propiedades." 

(15) 

A l'Arxiu de Santa Maria hi ha un plànol de finals 

del set-cents, dibuixat per Joan Baptista Laiglesia a una sola 

tinta, el qual podria ser còpia d'aquell més antic citat el 1776, 

o pot ser també aquell mateix, amb les línies vermelles 

menjades pel temps. (16) S'hi assenyalen amb lletres els 

camins, carrers i edificis i amb números tots els propietaris 

dels immobles, a més de les capelles i diferents parts de 

l'esglèsia de la Mercè, limítrof amb el barri. S'assenyalen, 

així mateix, els punts cardinals. Se l'anomena "Plan", no 

planta ni dibuix, està delineat en paper sobre tela, amb tinta 

negra i grisa, i té dues fustes, una dalt i una baix, per a poder 

enrotllar-lo o exposar-lo penjat d'una paret. Du la signatura 

"Juannem Baptista Laigle(sia) (fragment destruït) Granes y 

de Granes." Es possible que aquest segon autor, "Granes," 

fos el mateix arxiver Salvador Granés, que confeccionà el 

Llibre d'establiments del 1791 i el Llibre de propietats del 

1796. Tanmateix corre més camí que siguen els segons 

cognoms de Laiglesia, ja que al primer plànol del cementeri 

general d'Elx, dibuixat, com veurem, el 1807 consta que 

l'autor fou l'agrimensor Joan Baptista Laiglesia Granes. 

Pel que fa al llibre d'establiments, els solars 

resultants són anomenats "sitios" i, segons es fa constar, els 

establiments inicials foren dels anys setanta i vuitanta, ço és 

immediatament després de la decissió d'edificar l'hort. 

Durant les dues dècades següents, els anys vuitanta i 

noranta, fins el 1799, molts d'aquests solars es van dividir en 

dues o més parts i es van vendre o revendre. Les 

transaccions d'aquestes parceles del barri foren abundants 

fins l'inici del vuit-cents. També era habitual arrendar molts 

solars i el plànol del conjunt tenia un gran interès per a fer la 

recaptació, com s'evidencia amb les constants referències a 

aquest document. Així, al Libro de propriedades... del 1796, 

s'indicava que 

"por manera que del Plan topográfico que hay en este Archivo se ve 

con distinción el número de casas pertenecientes en propiedad al 

Reverendo Clero, y las que son por el derecho de percibir el 
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arrendamiento del solar." (17) 

A finals del set-cents, com es pot veure al plànol de 

Porras, les Illetes ja es donaven per consolidades totalment. 

També, fet i fet, el 1796, el Consell manà els mestres 

pedrapiquers Joaquim Yrles i d'obres Felip Garcia, titulars 

de la vila, que fessen una visura del carrer de Sant Vicent, el 

qual ja s'indicava com existent i confinant amb l'esglèsia 

nova del convent de la Mercè. Pot ser calia fer aquesta 

visura del carrer perquè s'hi havia acabat alguna obra 

recentment o perquè aleshores s'hi treballava. En qualsevol 

cas, de l'acta municipal es desprén que es tractava ja d'un 

territori totalment urbanitzat. (18) 

Així, doncs, des del mateix moment de comprar 

l'hort i d'establir-lo com a barri, tot al llarg de la segona 

meitat del set-cents i els primers anys del vuit-cents, la Illeta 

fou una lloc d'inversió preferent per al clero de Santa Maria. 

Encara el 1800, el clero tenia en l'arca de cabals uns capitals 

que, segons es deia, no produïen res i s'acordà gastar-los en 

la construcció de dues cases sobre llocs o solars propis del 

clero, situats en el carrer del mateix nom, que encara no 

s'havien establert. Es comissionaren diverses persones i les 

obres s'acabaren el 1802; l'obra costà 1.779 lliures, 

repartides per meitat en cada casa. (19) Aquestes últimes 

cases de la construcció de les quals tenim notícia, es 

trobaven situades a l'extrem nord del barri i feien cantó als 

carrers del Clero i al carreró de l'hort del marquès d'Arneva. 

Els seus límits eren 

"de Levante con calle intitulada del Reverendo Clero, de Poniente 

con huerto del Doctor Don Josef Aznar, Presbítero, de medio día 

con casa de Don Josef Saravia y Trasmontana con callejón del 

huerto del Marqués de Arneva." (20) 
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02. ALTRES PROPIETATS DEL CLERO 

 

A més de les inversions immobiliàries en el barri de la Illeta, 

en la segona meitat del set-cents el clero de Santa Maria 

adquirí cases i en féu de noves a diversos llocs d'Elx per 

iniciativa de l'encarregat dels capitals d'obres pies, qui era 

aficionat a invertir en construccions, segons deien el 1796 

Granés i Pomares al Libro de propriedades...: 

"poseyendo el Reverendo Clero desde últimos del siglo pasado, tres 

o quatro casas y haviendo, a mediados del presente, entendido en 

empleo de capitales de obras pías, residente aficionado a obras, se 

mejoraron las casas que ya tenía el Reverendo Clero y se edificaron 

otras de nuevo." (01) 

Així, segons diversos documents de l'Arxiu 

Històric Parroquial de Santa Maria, el 1754 el clero comprà 

als hereus de Baptista Castaño una casa que es trobava molt 

destruïda, per la qual cosa s'hagué de reparar i s'aprofità per 

a formar-ne d'una, dues, amb un cost de 3.626 reals. El 

31-05-1757 es va concloure la construcció de nova planta 

d'una altra casa "en un pedaso de solar sito dentro los muros 

de esta villa, en la calle Mayor," el qual solar era propietat 

de l'administració de mossén Geroni Malla, regida pel clero 

de Santa Maria. Aquesta casa s'anomenà de Santa Anna, 

"por servir la mayor parte del rédito para su fiesta." 

Finalment, hi ha consignada la compra que es féu a Francesc 

Gomis i consort el 02-07-1760 d'una casa de habitació en el 

carrer de la Fira per 165 lliures. (02) 

Tanmateix, a finals del set-cents, Granés i Pomares 

ja consideraven que les cases no eren una bona inversió, 

puix que 

"los empleos de capitales de obras pías en Propiedades de casas son 

de los que menos ventajas reportan al Reverendo Clero, porque 

muchos solo miran las ventajas de estas propiedades en los muchos 

réditos que de ella se sacan, mayormente en los presentes tiempos, 

pero sin reflexionar los gastos que es preciso invertir en la 

manutención de semejantes Propiedades y como estos devan 

sufrirlos las rentas del Reverendo Clero, se sigue por consiguiente 

que en muchas casas es preciso gastar en algunos años todo su 

producto, y aún más, pues de no hazerlo así, a pocos años se 

arruinarían, y perdería el Reverendo Clero los capitales de obras 

pías empleados en semejantes Propiedades." 

Després de diverses consideracions sobre el rèdit 

de les cases en relació a les despeses de reparació, els rectors 

concloïen que "los empleos de capitales de obras pías en 

casas son de los que menos ventajas reportan al Reverendo 

Clero." (03) Així, doncs, les propietats urbanes del clero, a 

finals del set-cents eren nombroses i les cases, efectivament, 

originaven moltes despeses. El 1796 el clero tenia els 

següents immobles: duia l'administració de la casa de 

Mossén Geroni Malla i la caseta annexa dita de Santa Anna, 

en el carrer Major de la Vila; era propietari d'una casa en el 

carrer de Sant Roc, obtinguda per testament del prevere Joan 
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Garcia; era també propietari d'una altra casa en el carrer 

Major, vora el carreró del Cortijo, obtinguda mercè a un plet 

contra Jacinta Garcia 

"para recobrar el valor del precio del olivar de Saoní, que la dicha 

había vendido al clero en mayor cantidad sin poderlo hazer." 

Tenia l'almàssera del carrer de la Porta d'Alacant, 

"y casita sobre ella," com també de les setze casetes 

construïdes en el mateix carrer de la Porta d'Alacant a partir 

del 1748, inclosa 

"la que ha servido para habitación del arrendador del huerto hasta el 

tiempo que este se estableció o dividió en sitios para fabricar casas 

los particulares vezinos de esta villa." 

Tenia també el clero dues cases en el carreró i 

replaceta del Cortijo, comprades i reconstruïdes el 1754, la 

casa del carrer de la Fira, comprada el 1760, una casa en el 

carrer de Sant Pere, adquirida per permuta el 1759, una casa 

en el carrer de les Animes comprada el 1761, una casa en el 

carrer de Traspalacio comprada el 1767 i les dues cases del 

barri del Clero, edificades el 1800. (04) D'altra banda, 

segons Ruiz, les inversions del clero de Santa Maria, atentes 

i selectives, com també l'explotació moderna de la terra, 

feren que cap al 1797 el clero fos un dels principals 

propietaris d'Elx. Les nombroses propietats feien d'ell una de 

les principals institucions rendistes de l'època, la qual 

amortitzava la terra i amenaçava amb estendre el seu poder. 

A començament de segle, però, aquesta expansió es va 

interrompre i canvià de signe amb l'inici d'un procés 

revolucionari contrari a la propietat eclesiàstica. Segons 

Ruiz, la primera desamortització, a instàncies de Godoy, fou 

la que realment afectà en Elx els béns del clero secular i tallà 

el moviment expansiu de l'amortització eclesiàstica que 

havia tingut lloc durant el set-cents. (05) Amb tot, a 

començament del vuit-cents es van fer encara nombroses 

obres de reparació en les moltes cases que el clero de Santa 

Maria tenia a diversos llocs de la ciutat. Així, hi ha una 

extensa relació dels comptes de les despeses fetes en les 

cases pròpies del Clero entre els anys 1819 i 1823. Hi havia 

l'almàssera i les cases de la Porta d'Alacant, cases en els 

carrerons de les Illetes, de Sant Agatàngel i del Clero, les 

cases del Cortijo, una casa en el carrer de les Ànimes, una 

casa en el camí de Traspalacio i una casa en el carrer de Sant 

Pere. Els comptes incloïen sobretot, a més de la mà d'obra, el 

pagament de grans quantitats d'algeps, de morter i de moltes 

bigues. Probablement, les reparacions afectarien sovint els 

trespols de les cases, on s'haurien de substituir les bigues 

podrides. Atés que moltes d'elles devien ser bigues de troncs 

de palmera, la seua durabilitat era escassa i mig segle 

després de la construcció ja s'havien de canviar. En algun 

cas es menciona també que es posaven trossos o troncs 

d'olivera, probablement per tal de formar les llindes de 

portes i finestres. (06) 
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1.03. ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE 

 

Un episodi capital, gairebé èpic, de la història urbana d'Elx 

de finals del set-cents fou la portada de l'aigua dolça a la 

ciutat a través de canals i aqüeductes des d'una font situada 

enllà les serres del nord, en el municipi d'Asp. Podem 

considerar que l'execució d'aquesta costosa i difícil obra fou 

el millor resultat a la població de les postures il·lustrades de 

la segona meitat del segle. Per a salvar els importants 

obstacles naturals i resoldre les nombroses qüestions 

tècniques hi van fer projectes els arquitectes acadèmics 

Marcos Evangelio (1760), Miquel Francia (1778) i Josep 

Gonzàlvez de Coniedo (1784). L'estudi de l'abastiment 

setcentista d'aigua potable a Elx ajuda a entendre el procés 

de transformació de la ciutat i el territori, les funcions 

urbanes i la remodelació dels espais públics i privats que 

s'originaren a finals del segle XVIII. D'una manera semblant a 

com passà amb l'aigua salada, encara que amb un abast 

menor i més localitzat, les obres fetes per a portar l'aigua 

dolça deixaren el seu senyal en el territori i en la ciutat però, 

sobretot, en la consciència col·lectiva de la població. 

 

00. AIGUA SALADA, FONTS, ALJUBS, SEQUERES 

 

Les antigues traces de l'aigua salada, canalitzada des del 

temps dels romans tant per al reg com per a l'ús domèstic a 

través de rafes, assuts i sèquies, es poden seguir pel plànol 

parcel·lari i de construccions del terme d'Elx. Partidors, 

sèquies, aqüeductes, queixers, molins, ponts, etc. marcaven 

un territori agrícola de regadiu. Però els camins de l'aigua 

eren una fita també enmig de la ciutat fins ben entrat el segle 

XX, tant les fonts públiques on bevien les persones i 

abeuraven els animals com les sèquies i els safareigs d'on 

s'agafava l'aigua per als usos domèstics i es rentava la roba o 

es banyaven les cavallerisses. Com hem dit, la mancança 

d'aigua estigué una presència constant entre els elxans al 

llarg dels segles. La població estigué marcada per 

l'inexistència de deus i de fonts, per l'elevada salinitat de 

l'aigua del riu que la feia no potable i per les llargues 

èpoques de sequera. Tota l'aigua corrent que hi havia era 

l'aigua salobre del Vinalopó mentre que l'única aigua dolça 

era l'aigua de la pluja que s'arreplegava en els aljubs, nom 

que a Elx sol referir-se només als dipòsits prismàtics més o 

menys superficials, mentre que anomenem pous els dipòsits 

profunds, excavats en la terra, completament soterrats, en 

forma ovoide, semblant a un meló d'olor o a una pera. 

Aquests pous eren els dipòsits d'aigua de pluja més 

abundants tant les cases del poble com del camp. 

Ja hem esmentat també les notícies dels viatgers 

antics, especialment els árabs de l'edat mitjana, els quals 

deixaren constància de la salabror de l'aigua del riu 

Vinalopó, com també de les malalties que els habitants d'Elx 

contreien en beure-la i les emigracions que originaven els 

anys de sequera. També al set-cents hi hagué sequeres 

importants, com ara la del 1774, que originà un estat general 

de pobresa i d'atur, com també l'emigració de molts 

treballadors. Per mor d'aquesta sequera, el Consell arribà a 

demanar a l'intendent del regne la gràcia de no haver de 
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pagar els impostos en un memorial on s'assenyalava 

"el estado miserable en que se halla este pueblo por falta de agua de 

que carece, aun de la precisa para bever y las tierras de su campo 

sin haverse sembrado, motivo que en sumo grado aflixen al común, 

especialmente a la clase de pobres jornaleros, ni teniendo estos 

donde emplearse para ganar un jornal con que poder subvenir el 

preciso alimento y el de sus familias, viéndose precisados a 

abandonarlas y buscar su alimento en los pueblos donde no se 

experimenta semejante necesidad." (01) 

L'escassedat d'aigua originà a Elx un paisatge urbà 

característic que perdurà fins a meitat del segle XX i que es 

composava d'una peculiar arquitectura cúbica, de terrats 

plans, de la qual ja en donà notícia l'arquitecte Gonzàlez de 

Coniedo el 1790: 

"La antigua necesidad de aguas potables en la referida Villa les 

obligó a construir terrados llanos en todas sus casas para encaminar 

por conductos introducidos en las paredes las pluviales a sus 

Aljibes, cuya disposición es notablemente perjudicial a los 

edificios, a no tener un sumo cuidado de ellos, y mayormente a los 

que están sostenidos con maderas, por cuyo motivo se arruinan 

varias techumbres, ocasionando continuados gastos para 

sostenerlas." (02) 

La característica més evident de la població antiga 

d'Elx era, justament, aquests terrats plans de les cases i dels 

aljubs interiors —un o dos— que, com diem, aquí 

anomenàvem pous. En efecte, les cases composaven una 

sòbria volumetria cúbica característica que es reflexà als 

gravats, dibuixos i fotografies del set-cents, el vuit-cents i el 

nou-cents i que encara va sorprendre els estudiants 

d'arquitectura que van venir a Elx el 1922. En aquest context 

s'entén la gran importància urbana que tingué l'abastiment 

setcentista d'aigua potable a la ciutat i els nombrosos treballs 

de manteniment que s'hi van fer els segles següents. Amb 

anterioritat la vila havia ja construït grans cisternes 

públiques —unes d'aigua dolça, però també unes altres 

d'aigua salada— vora l'alcàsser, a la plaça de Santa Isabel, a 

la plaça de la Fruita i al convent de franciscans. Quan es 

construí la caserna de cavalleria, com hem vist, també se'n 

feren al pati interior per al servei dels soldats. 

El 1759 una interessant notícia sobre l'arrendament 

del molí Nou informa de la importància que a Elx tenien els 

aljubs per a guardar l'aigua de pluja, ja que el Consell 

considerà que la mancança d'aigua era el motiu pel qual 

ningú no volia arrendar aquest establiment, ço és que el 

"atraso que padece la regalía del molino nuevo propio de la Ilte. 

villa con el motivo de no tener algibe ni cisterna para la recolección 

de las aguas pluviales que son las mismas de que usan estos 

naturales para bever, por ser las del pahís de su naturaleza 

salnitrosa, verificándose el quiebro de la expresada finca por 

apartarse de ella sus parroquianos, buscando en otras su molienda 

con la seguridad de haver en ellas agua de que poder bever." 

Com que l'endemà s'havia de fer el remat de 

l'arrendament, el Consell acordà fer-lo amb la condició que 

la vila hi faria un aljub: 

"con la mayor brevedad, dará disposición para que se haga un pozo 

eo cisterna suficiente para el consumo de agua del arrendador y 

demás personas que anden a moler en él" 

la qual cosa, es deia, no s'havia fet abans perquè el terreny 

era pedregós i cap mestre havia volgut arriscar-se a prendre 

l'obra. Ara, però, la vila es comprometia a fer-ho a jornal. 

(03) 

Al llarg del set-cents, les qüestions de neteja anaren 

associades sovint a l'abastiment d'aigua per a usos 

domèstics. Així el 1724, en obrir-se el portó del pantà fou 

precís valdre's del pou de la plaça de la Fruita "para la 

servidumbre del lugar." Tanmateix aquell pou es trobava en 

males condicions de manteniment ja que 

"el conducto por donde le entra el agua estava del todo siego de 

sieno y fue preciso el limpiar-lo" 

i, a més, com el pou es trobava "lleno de basura, de modo 

que puede coger poca agua," en previsió de que l'aigua 

vingués roïna, s'acordà "se limpie dicho posso para que el 

lugar tenga servidumbre." (04) Com veiem, doncs, malgrat 

el seu regular estat de conservació, els grans aljubs del comú 

de la vila eren una mena de reserva per a casos de sequeres 

extremes. Així, el 23-01-1788, el Capítol considerà la 

necessitat que tenia la població d'aigua dolça "para su 

surtimiento, por la continuada sequedad de los tiempos" i 

s'acordà que "se habran los algibes del Quartel de Cavallería, 

y otro que ay a las espaldas de la Calahorra." A més s'hi 

havia de posar algú que tingués cura perquè 

"no se saque más Agua de la que los vecinos necesiten diariamente 

y también de la limpieza de aquellos." (05) 

Encara fou més greu la situació l'any següent, ja 

que, segons l'acta del 17-05-1789, s'havia acabat l'aigua dels 

pous del quarter i el regiment d'infanteria de Soria que 

aleshores l'habitava no tenia aigua per a beure i l'Ajuntament 

hagué de cedir l'aljub de la plaça de Santa Isabel. 

Afortunadament, l'aigua de la font de Barrenas havia arribat 

ja vora la paret del pantà i se'n podia fer ús. (06) Ibarra 

suposa que en aquells anys, en cas de necessitat, la gent 

d'Elx ja podria anar-hi "a aquel punto tan concurrido" per a 

abastir-se d'aigua potable. (07) En efecte, fet i fet, quan el 

mes següent el regiment d'infanteria es tornà a queixar al 

municipi per mancança d'aigua, la solució que donà el 

Capítol i que s'adoptà finalment, fou demanar permís per a 

gastar diners en acarrejar diàriament fins la caserna l'aigua 

de la font de Barrenas "que derrama en el día a la parte 

inferior del Pantano, como de distancia de tres quartos de 

ora." (08) 

Pel que fa al traçat urbà del sistema de reg amb 

aigua salada, tant la vila com els ravals es trobaven creuats 

per moltes sèquies les quals anaven descobertes per enmig 

dels carrers i dels camins fins que a partir del set-cents 

començaren a cobrir-se. El Consell, propietari de la xarxa de 

reg, invertí molts diners tant en la cobertura d'aquestes 

sèquies com en les nombroses reparacions que s'hi haveren 

de fer posteriorment. Fet i fet, les despeses en queixers, 

partidors, fonts, banyador de cavalleries, safareigs i totes 

aquelles construccions vinculades amb l'aigua foren molt 

importants al llarg de la segona meitat del set-cents. Potser 

calga relacionar les abundants reparacions fetes en les 

sèquies i la gran preocupació del Consell per mantenir-les en 

bon estat —tant a través del poble com del camp— amb 

l'interès que al set-cents tenien les capes socials dominants 

per l'agricultura i, conseqüentment, per l'aigua. Però també 

hi havia un component urbà en certes reparacions, com ara 

el 1786, quan l'Ajuntament tingué noticia que es trobava 

ruinós un dels queixers de la sèquia Major, "en el parage que 

transcurre por dentro de esta villa, junto a la Hermita de San 
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Jayme" i acordà que el mestre d'obres Felip Garcia fes un 

reconeixement i informe, ja que si es trencava el queixer 

"puede causar una inundación en la calle y demás 

circunvecinas." (09) D'altra banda, les sèquies s'havien de 

netejar, mundar i escurar per mor del reg i de l'ús domèstic 

que es feia de l'aigua que hi corria, però també per a 

banyar-hi els animals. Així el 1782, el Consell pagà al 

mestre d'obres Gregori Sànchez un certificat de 150 reals per 

la "limpia del cause donde se bañan las cavallerías." (10) 

També el 1797 el coronel Buch, del regiment d'Almansa que 

hi havia aleshores al quarter es dirigí a la vila assenyalant 

que 

"en la circunfferencia de esta Villa me han informado que hay un 

puesto a propósito para bañar los cavallos y cavallerías del pueblo 

que en tiempo de calores lo necesitan para precaberles y evitar que 

sean conducidos a su destrucción." 

Segons l'acta municipal aquest lloc que servia de 

"baño público para bestiares" era el "oyo llamado de las 

tres," el qual s'havia d'escurar per a poder banyar els cavalls. 

(11) Als pocs dies el mestre d'obres presentà un certificat de 

130 reals per haver fet la neteja. (12) 

També, com hem dit repetidament, l'abastiment 

que es feia a la població d'aigua salada, malgrat la dolenta 

qualitat d'aquesta aigua, era important per al 

desenvolupament de les tasques domèstiques i motivà 

nombrosos acords del Capítol per asegurar-ne l'abastiment. 

Així, quan el 1751 el Consell es reuní per a tractar la neteja 

del pantà —taponat i malmès per la forta avinguda d'aigua 

d'aquell any que també enrunà el pont Vell— es considerà 

que s'havia d'obrir el portó, però  

"presediendo antes el aseguramiento de las servidumbres de esta 

Población, llenando las balsas de este término y previniendo el 

común haga previsión de Arina en sus casas, moliendo sus granos 

en el término de quinse dias." (13) 

La mateixa mesura es prengué el 1788, quan per 

motiu de les obres que es feien al pantà, calia de nou 

destapar el portó i s'advertí que la població havia d'omplir 

prèviament les basses i els pous per al consum domèstic. 

(14) A més de les grans cisternes de la vila, hi havia també 

basses privades, les quals eren una mena d'aljubs de planta 

quadrada situats en l'interior de les cases, en els patis, com es 

pot veure en un plànol de tres cases entre mitgeres que es 

guarda a l'Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria. (15) 

També hi havia a diversos espais públics d'Elx fonts d'aigua 

salobre procedent de la sèquia Major que abastien la 

població i els animals. Les notícies referents a aquestes fonts 

públiques són abundants durant el set-cents i la importància 

se'n fa palesa pel fet que el Consell tractàs tots els anys de 

les reparacions que calia fer als pilons, les piques i les 

conduccions, com també per les moltes despeses que hi feia 

el municipi, ja que a finals del set-cents aquestes reparacions 

eren contínues. 

No debades les fonts eren un dels elements 

fonamentals de les ciutats il·lustrades i en alguns llocs, com 

ara Alacant, es plantejava la seua construcció com una 

veritable representació de la imatge de la ciutat. (16) Així, el 

mateix Ponz considerava que calia posar fonts als llocs 

públics i que eren un dels adornaments principals de les 

ciutats: 

"las fuentes son necesarias en los parajes públicos; y si al pueblo se 

le suministra este elemento tan precioso en un vaso magnífico, 

trabajado con gentileza y hermosura, lo recibiría con mayor 

contento. Es decir, que las fuentes pueden ser, y lo son, un 

principalísimo adorno de las ciudades." (17) 

Aquesta sensibilitat setcentista envers l'abastiment 

d'aigua féu que a moltes ciutats es construissen fonts a 

meitat de camí entre l'adornament de les places i el servei 

públic, predominant un aspecte o l'altre segons els cassos, i 

amb el pas del temps es substituiren les fonts antigues per 

unes altres de major càrrega simbòlica o de prestigi. (18) 

A Elx, però, fins el vuit-cents, les fonts eren només 

un element urbà utilitari, sense que ens conste 

documentalment que existís cap voluntat de dotar-lo d'una 

funció ornamental o simbòlica. Així, ja el 1678, segons 

Gozálvez, apareix citada una font a la plaça de la 

Magdalena, al nord de l'ermita de Sant Jaume, l'aigua 

vessada per la qual era reconduida a la sèquia Major. També 

el 1699 el raval de Sant Joan sol·licità la construcció d'una 

font a la plaça Major, "para consuelo de sus pobres vecinos." 

(19) Del 1746 Ibarra dóna diverses notícies relatives als 

drets sobre els sobrants d'aigua de la font de la plaça de la 

Fruita, la qual era d'aigua salada procedent de la sèquia 

Major, ja que l'arquitecte Terol assenyalava en un informe 

del 1750 que perquè aquesta font funcionàs bé, l'aigua 

s'havia de prendre del molí del Real. (20) La font de la plaça 

de la Fruita fou una de les més importants per a la vida 

urbana d'Elx i foren nombroses les despeses fetes en 

reparar-la. Així, el 1770 el Capítol veié la despesa feta en 

netejar i composar 

"la cañería de las fuentes de la plaza de la Fruta desde el huerto del 

Chocolatero hasta el pilar de dicha plaza." (21) 

Del 1771 és un expedient complet 

"sobre la obra de los Pilones de la Plaza de la Fruta de la Dirección 

de las Aguas de la Fuente, etc." 

amb diversos rebuts de pagament, pressupostos i memòries. 

(22) El 1775 el Consell es referí a la composició tant de la 

font i de la pica de la plaça de la Fruita com del pou que hi 

havia en aquesta plaça, ja que veié en dues ocasions dues 

relacions de despeses fetes pel mestre alarif titular de la vila. 

(23) El 1777 es veié un certificat de 37 reals per la 

"composición del conducto de la Fuente y Pilar plaza de la Fruta y 

el de la carnisería del común." (24) 

El 1784 tornaren a haver-hi obres a la font de la 

plaça de la Fruita, en l'ampit de la qual el mestre pedrapiquer 

Joaquim Irles gastà 18 reals, com també en una conducció 

del carrer de les Ànimes. (25) 

Una altra font d'importància era la de Sant Roc, 

situada en el carrer homònim, extramurs, vora la Corredora. 

El 1753 aquesta font "se allava derrotada" i sent com era, 

segons es deia, "su servidumbre tan necesaria a este común," 

el Capítol acordà composar-la, fent les reparacions que 

calgués i posant les pedres que hi mancaven "para su 

perfección," encarregant l'obra al pedrapiquer Ginés Yrles. 

(26) El 1766 el Capítol acordà fer 

"las calas correspondientes en el tránsito de la cañería de la fuente 

de San Roque, que se alla sin Uso para averiguar el remedio que se 

necesita para ponerla corriente." (27) 

El 1771 el Consell tornà a tractar sobre la font de 

Sant Roc, la qual 

"en el día se halla sin correr por estar descompuesto su conducto y 
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hacer notable falta a la servidumbre de este público [i s'acordà] que 

se limpie y componga hasta dejarla corriente." (28) 

El 1775 es van gastar 270 reals en fer una nova 

conducció per a la font de Sant Roc. (29) I finalment, 

assenyalem que aquesta font de Sant Roc devia ser la que el 

1781 el Capítol anomenava font de la Pescateria, tot 

gastant-hi 47 reals en obres de composició. (30) Una altra 

font pública d'aigua salada es trobava a la porta d'Oriola, 

vora el pont Vell. El 1756 el capítol considerà la 

"necesidad que se tiene de la servidumbre de Una fuente de Agua 

salada a la entrada del Puente principal de esta Villa, Portal de 

Orihuela" 

i acordà la construcció d'aquesta font pública 

"solisitando su costo de entre los vecinos, quedando la villa en 

suplir lo que faltase." 

La font del pont Vell fou una de les que més temps 

perdurà a Elx, ja convertida en font d'aigua dolça i de la qual 

tenim alguna informació fotogràfica. (31) A més, d'aquest 

punt eixia l'aigua que anava a la font del raval de Sant Joan, 

ja que el 1771 el Capítol va veure una relació feta pel mestre 

Miquel Heredia, de l'obra 

"del pilón que divide las aguas para las fuentes del Puente y 

Universidad de San Juan, cituado a la esquina de la casa Panadería 

de la Puerta de Orihuela, propia de la villa." (32) 

Les obres en la font del pont foren també 

contínues. Així, el 1775 hi va haver despeses en la 

composició de la conducció i en la mateixa font. (33) El 

1781 el pedrapiquer Irles presentà al consell un memorial 

sobre la reparació que calia fer-hi amb un cost de vuit pesos. 

En l'escrit es descriuen la font, el mecanisme de 

funcionament i com s'havia de reformar, encara que el 

significat ens resulte una mica incomprensible: 

"se an de habrir quatro abujeros en la Baza eo sepa de la cúpula: 

parte orisontal de la taza hasta encontrarse o cuminarse en el 

conducto prinsipal de la subida de el Agua para que dicha Agua en 

lugar de brotar por la superioridad de la cúpula salga espasiosa, sin 

golpear su derrame, por dichos abujeros y de esta forma se logra lo 

primero haliguerar la violencia de tanta subida y hevitar la suciedad 

de la tosca y es per lu que echo esto se nessecita ensanchar y 

reaondar la taza para que las Aguas se diviertan orisontalmente 

hasta buscar la salida de sus caños, últimamente recortar la concha 

de la cúpula y colocarle un remate con su neto collarino y bola a 

proporción cimitrial de la figura de dicha fuente, como también 

limpiar y destoscar la coluna, taza y cúpula con sus caños hasta que 

viertan el agua en igual grado, pues todo este costo será hasta unos 

ocho pesos, con corta diferencia." (34) 

Tanmateix, les despeses de reparació en la font 

fetes aquell any pel mestre d'obres Gregori Sànchez i pel 

mateix Irles, a penes foren de 45 reals. (35) 

Però la font més important i antiga d'Elx era la de 

la plaça de la Mercè, la qual durant el set-cents fou objecte 

de diverses obres de trasllat i de reforma, com veurem més 

endavant, quan els mercedaris feren obres de modificació en 

el conjunt de la plaça i del convent. La font original, que 

Ibarra anomenava font de Santa Llúcia, devia ser una peça 

gòtica, ja que, segons ell, fou construïda el 1432. (36) I al 

set-cents les despeses ordinàries de reparació de la font de la 

Mercè foren nombroses. Així, el 1770, el Capítol va veure 

un expedient sobre la 

"contribución del gasto ocasionado en la composición del pilar y 

cañería de la fuente de la plaza de la Merced." (37) 

El 1775 es van gastar 33 lliures en la composició 

de la pica i en el conducte des de l'hort del Xocolater fins el 

piló de la font, com també en la neteja dels canons i del 

bàsil. (38) El 1781 el Consell consignà cinc lliures de 

despeses en la "composición del pilar de la fuente plaza 

Merced," les quals se pagaren al mestre Gregori Sànchez. 

(39) I el 1782 es va veure un certificat de 221 reals del 

mateix mestre Gregori Sànchez, qui havia fet obres de 

composició 

"de la cañería llamada de la Dobleta, por donde viene el agua a la 

Plaza de la Merced." (40) 

A més de les reparacions que hem vist en cada font 

se'n van fer també moltes en les conduccions generals de 

l'aigua. Així, el 1772 el síndic procurador general informà 

sobre la necessitat de composar i reparar els conductes de les 

fonts de la plaça de la Fruita, d'on prenia l'aigua l'escorxador, 

com també el de la font de l'entrada del Pont, 

"que uno y otro se hallan rompidos y las aguas sobrepujan a la 

superficie de la tierra, en tal manera que causan perjuicio al común 

y requieren de composición perfecta." 

S'acordà que el mestre Joan Martínez reconegués 

aquests conductes i fonts i fes relació jurada del cost de la 

reparació. (41) El 1780 la vila demanà permís per a gastar 

l'enorme quantitat de 3.000 reals en la neteja de les 

conduccions de les fonts i l'intendent demanà explicacions 

abans d'autoritzar la despesa. (42) El 1783 es pagà a Felip 

Garcia l'elevada quantitat de 199 lliures per la "composición 

y limpia de las cañerías de las fuentes de esta villa." (43) I el 

1785 es tornà a veure un certificat, ara de 792 reals, dels 

quals 518 corresponien a la vila, per les despeses fetes 

"en la composición de la cañería y su limpia de las fuentes de agua 

salada, desde la presa hasta el pilón de la divición cito en la plaza 

de la Fruta." (44) 

El 1786, el Consell tornà a tractar el tema de les 

canonades de conducció d'aigua salada i en les 

consideracions es veu de nou la importància que donava el 

municipi a aquest abastiment: 

"respecto a que la cañería que conduce el Agua de las fuentes de 

este común se halla toda arenada desde la presa de la Acequia 

Maior hasta el huerto propio de Dn. Bernardo Juan, de forma que 

no puede correr el Agua, y se halla el público careciendo de esta tan 

presisa servidumbre," 

el Consell acordà, doncs, que el mestre titular de la vila, 

Felip Garcia, 

"con intervención del Sr. Don Francisco Asnar, Comisario de obras 

y reparos, limpie y componga dicho conducto en quanto sea 

nesesario para que la Agua corra a las expresadas fuentes y 

efectuado presente al Ayuntamiento la devida certificación de su 

costo, visada y aprovada por el expresado Sr. Comisario." (45) 

El 1788 es veieren tres certificats del mestre Felip 

Garcia referents a reparació i neteja de conduccions i de 

fonts d'aigua salada. El primer es referia a la neteja feta en 

"el conducto del poso de agua salada de la plaza Mayor," el 

segon a les obres fetes "en la cañería del Huerto del 

Chocolatero que conduce el agua a las Fuentes de esta villa" 

i el tercer a obres fetes en la font de la plaça de la Fruita. 

(46) Però l'any següent, el 1789, la font de la plaça de la 

Mercè duia poca aigua, la qual cosa féu pensar que la 

conducció es trobava inundada o maltractada, així que el 
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capítol envià el mestre a fer reconeixement. (47) Però el 

mateix any, enmig d'una forta sequera, es tornà a consignar 

l'existència de danys en la conducció de l'aigua salada de les 

fonts, a l'altura de l'hort del Xocolater, la qual cosa feia que 

minvàs l'aigua, i el capítol acordà fer les reparacions 

necessàries. (48) A penes una setmana després es veié en 

capítol el certificat del mestre Felip Garcia relatiu a 

"la composición en la limpia de la cañería de las fuentes de esta 

población del citio del Huerto del Chocolatero." (49) 

El panorama de l'abastiment d'aigua durant el set-

cents es completa amb els safareigs públics que han perdurat 

fins el segle XX i per als quals s'agafava l'aigua de les 

mateixes sèquies de reg. A finals del set-cents aquests 

elements urbans eren fonamentals per al funcionament de la 

ciutat, com es palesa en un curiós enfrontament que hi hagué 

el 1770 entre l'alcalde ordinari i uns veïns motivat pel 

safareig del carrer de Sant Pere. Aquest safareig prenia 

l'aigua d'una sèquia que hi passava descoberta i el 1770 

l'alcalde ordinari, Jaume Tàrrega, posà en coneixement del 

Consell 

"haver observado infinitas indesencias en la poca honestidad de las 

mujeres que acuden a lavar a la asequia de la calle de Sn. Pedro, 

frente de su casa" 

i per a posar remei proposava tancar el safareig i cobrir la 

sèquia a expenses d'alguns veïns, deixant una 

"rotura con paret, así para el uso de los moradores de la calle, como 

para las mondas." 

El Capítol acordà fer-ho així però uns altres veïns 

del mateix carrer de Sant Pere exposaren que 

"por estar el lavadero antiguo público tan maltratado, no puede 

usarse cómodamente," 

i demanaven que fos reparat 

"a costa de los caudales públicos, como siempre se ha hecho." 

També exposaren que s'havien assabentat de 

l'acord municipal per a tancar-lo 

"dejando solo disposición para sacar agua de la cequia para labar 

los vecinos dentro de sus casas." 

Els signants feien consideracions sobre la gran 

utilitat del safareig, ja que era 

"notoria la necesidad del lavadero público construido des de tiempo 

inmemorial en el mismo sitio en que ha estado, y la precisión del 

gravamen insoportable que se impone a los vecinos del barrio, por 

dentro de cuyas casas no pasa la cequia, de lavar en sus casas, y no 

en agua corriente, la ropa que han de vestir y otras cosas necesarias 

a la salud pública y particular." 

Els veïns acabaven demanant bé la reparació del 

safareig, 

"dejándole ya en su forma antigua, ya en la que más convenga para 

evitar desgracias y darle mayor decencia," 

bé que se'n fes un altre en un altre lloc que fos tan a propòsit 

com aquell. Finalment, els veïns es referien al motiu moral 

donat per l'alcalde ordinari i acabaven amb un to jocós 

dedicat al denunciant: 

"separar pecados mortales nacidos de la poca honestidad de las 

mugeres que acuden a lavar, es razón, sobre ser poco decorosa a las 

mugeres y criadas de los suplicantes (que no son de tan poca 

honestidad que causen pecados, ni aun veniales, a los hombres que 

pasan ligeramente por la calle, ni al Sr. Alcalde, si no se detiene 

cuando entra y sale de su casa) es ninguna, pues con la miseria de 

menos de un doblón sencillo [que oferien pagar ells mateixos] se 

levantara la paredita que está encima del puente de la cequia, y otra 

del lado que no la tiene, despues de los trece palmos de terreno 

propio de la Villa, con lo que quedara el lavadero de modo que si 

no se meten dentro los hombres que no vayan a lavar (lo que 

procurará evitar el Sor. Alcalde en cumplimiento de lo mandado 

por las Leyes del Reyno), de ninguna forma se podrá notar si las 

mujeres que lavan tienen mucha o poca honestidad." (50) 

Recordem, finalment, que l'aigua de la sèquia 

Major era vital també per a la indústria, ja que molins i 

almàsseres es movien amb força hidràulica i la sèquia els 

servia de clavegueram on llançar tota mena de residus i de 

desperdicis. Per tant, era habitual que es demanàs al Consell 

permís per a fer ús de l'aigua en les almàsseres i per a 

desaiguar en la sèquia la morca de les fàbriques, com ho féu 

Francesc Soler el 1793 en la seua almàssera situada en el 

carrer de Sant Isidre. (51) De vegades es volia aprofitar el 

desnivell existent entre les fonts públiques i les cases i es 

demanava també permís del Consell per a utilitzar en usos 

industrials l'aigua sobrant d'aquestes fonts, com ara Josep 

Llebrés, qui el 1722 instal·là una saboneria en el carrer del 

Carme i demanava 

"poner una llave en la fuente de San Roque para la provisión de la 

necesaria agua de dicha jabonería [ja que] para dicha fábrica se 

requiere un conduto de agua y este depende de la voluntad y 

expressa licencia del Ayuntamiento" 

tot presentant capítols on es regulava la presa d'aigua. El 

Consell acceptà que el veí agafàs aquest 

"remanente del agua de la fuente de San Roque que hoy va a la 

acequia mayor." (52) 
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01. ANTECEDENTS DE LA PORTADA D'AIGUA DOLÇA 

 

Com hem vist, les propostes municipals per a portar aigua a 

Elx es remunten a l'edat mitjana, amb els projectes de 

portada d'aigua del riu Xúquer, però sense distingir si es 

tractava d'aigua de reg o d'aigua per a beure. Al set-cents, 

però, ja es consideraven diferents els dos tipus d'aigua i els 

esforços es van centrar en la portada de l'aigua dolça. 

Aquests esforços n'assoliren el propòsit a finals del segle, 

quan s'aconseguí que arribàs a Elx l'aigua d'unes fonts 

situades en el terme municipal d'Asp, les quals foren 

comprades per la vila. 

Ja des de l'edat mitjana, el Consell d'Elx s'havia 

ocupat de fer la neteja o munda de certes fonts d'Asp sobre 

l'aigua de les quals tenia dret. La neteja de les fonts consistia 

en escurar la brossa del llit dels torrents perquè l'aigua 

pogués córrer i juntar-se amb la del Vinalopó, tot beneficiant 

la sèquia Major, la qual, com hem vist, portava a Elx l'aigua 

per a regar els camps, fregar la vaixella, rentar la roba, 

netejar, moure molins fariners i almàsseres i, en ocasions, 

fins i tot per a beure. De la neteja de les fonts d'Asp dóna ja 

notícia un acord del Consell del 1417, segons el qual 

"les fonts de la aygüa de la dita vila per cas cun ayn dos vegades 

sien scurades e illuminades e denetejades ab diligencia e vistes e 

reconegudes per aquells que aniran de manera que la aigüa ixca e 

vinga sens storp e embaràs alcú." 

Segons Ibarra, des d'aquell any, el Consell envià 

homes tots els anys a netejar les fonts. (01) Certament, 

aquest era un veritable i trascendental acte de possessió de 

l'aigua de les fonts, el qual es perllongà durant tot el set-

cents i originà en ocasions conflictes amb la vila d'Asp, els 

quals s'agreujaren, com veurem, durant la segona meitat del 

vuit-cents. Així, el 1773 el Consell acordà 

"que se execute la limpia de las fuentes de Aguas vivas de este 

término y el de la villa de Aspe" 

i el 1774 s'aprovà la despesa de 45 reals per la neteja 

d'aquestes fonts del terme d'Asp, tot expresant la 

importància de l'afluència de l'aigua, 

"cuyas aguas vienen a este Pantano desde el día diesyocho hasta el 

veinte y dos del corriente." (02) 

Els intents d'augmentar l'aigua de les fonts 

mitjançant la neteja eren explícits el 1780, quan el Consell 

ordenà que es fes l'acostumada neteja de les fonts d'Asp, ço 

és la 

"limpia del avenamiento en quanto sea necesario en vistas a 

conseguir el mayor aumento de agua y menos estravío." (03) 

El 1781 les despeses hagudes en "las fuentes de 

Aspe de esta villa" foren de 680 reals, (04) el 1782 es van 

gastar 968 reals en la "limpia de las fuentes de Aspe que 

discorren al Pantano de esta villa," (05) i el 1788 es veié en 

Capítol un altre rebut per despeses de la neteja de les fonts 

d'Asp. (06) L'escurada d'aquestes fonts continuà fent-se 

durant tot el segle XVIII, fins i tot després de l'arribada de 

l'aigua dolça a la població. Així, el 17-12-1790, es pagaren 

les acostumades despeses de 

"limpia y alumbramiento de las fuentes del termino de la villa de 

Aspe propias de esta villa que refluien en beneficio de las Aguas 

del Pantano propio también de la misma." (07) 

A més d'aquesta cura de les fonts d'Asp destacaren 

durant el set-cents les propostes i projectes per a portar 

aigua, encara que la major part no es va realitzar o fins i tot 

es quedaren només en informes o dictamens. Així, Gozálvez 

cita un projecte del 1722 per a portar aigua a Elx des de 

Montfort, d'un pou anomenat de Sant Pasqual. (08) I el 1726 

s'arribà a redactar un plec de condicions per a portar aigua 

de la font del Baladre. Aquests "Capítulos con los quales se 

ha de arrendar la conducción de las aguas dulces para las 

fuentes de la villa de Elche," foren signats pels mestres 

d'obres Joan Baptista Guedea i Joseph Terol menor el 

16-10-1726. Els mateixos Guedea i Terol es comprometien 

a fer les obres necessàries per a portar l'aigua 

"desde la fuente del Baladre, hasta el molino que llaman del Real, 

que está a espaldas de Palacio, en donde se toma al presente el agua 

para las fuentes de dicha villa." (09) 

El 1731 tornà a haver un intent seriós per part de 

l'Ajuntament de portar aigua dolça, a més de millorar la 

qualitat de l'aigua de reg tot fent el canal de desviació del 

pantà. Com hem dit, perquè dictaminassen sobre ambdues 

qüestions, el Consell cridà els enginyers militars Alejandro 

de Rez i Fernando Valero. Però la duquessa, en una carta del 

05-05-1731, mostrava el seu escepticisme i advertia que no 

s'havien de fer moltes despeses: 

"veo lo que expresais tocante a construir una fuente de agua para 

bever, y diligencia que habeis hecho para que pase a esa villa el 

director que se alla en Cartagena, a reconocer el parage y sitios 

donde se deve efectuar, y siendo esta una obra de tanta entidad 

preciso es irse muy despacio y me avisareis qué coste ha 

manifestado el tal director podrá tener y no pasareis sin mi orden a 
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planificarla, pues tengo presente la excesiva cantidad de dinero que 

se gastó en tiempo de Dn. Guillermo Olibes para otra fuente que 

intentó traer sin haverse conseguido mas que el dispendio de ella." 

(10) 

Tanmateix, el mateix Consell abandonà la idea de 

portar aigua dolça i potencià la proposta de fer el canal de 

desviació del pantà, ja que després de la visita dels 

enginyers, en carta del 06-10-1731, la duquessa referia que 

"quedo entendida no poderse efectuar la conducción de Agua dulce 

por las circunstancias que expresais, [i demanava que] me remita el 

ingeniero de Cartagena la planta que ha ofrecido sobre el Pantano, 

y relación de sus gastos e también me informeis de todo, para 

deliberar lo que convenga." (11) 

Entremig hi ha diversos memorials que mostren les 

quantioses despeses d'aquella gestió que justificaven, 

certament, les prevencions de la duquessa: un d'ells era el 

"Memorial del gasto que se a executado en el viage a la 

ciudad de Cartagena ha traer a Dn. Alejandro Res, ingeniero 

Mayor y Mariscal de Campo de su Magestad, el dia 

16-09-1931," un altre era de despeses de manutenció durant 

els "seis dias [que] se detuvieron en la villa," un altre era de 

menjars en el viatge de tornada a Cartagena i un altre del 

"viaje que hicieron a Aspe los dos ingenieros D. Alejandro 

Rez y Dn. Fernando Valero." En aquest darrer s'indica ja 

clarament que el motiu del viatge era 

"reconocer el terreno del pantano y fuentes de Aspe para conducir 

las aguas vivas por acequia separada, sin mezclarlas en las pluviales 

del pantano y ver si podría conducir una fuente de agua dulce para 

servicio del común." (12) 

En Capítol del 30-10-1731 es veié la documentació 

citada, com també el cost de la gestió, el qual pujà a 3.110 

reals, elevadíssima quantitat que s'hagué de pagar "de las 

rentas aplicadas a la obra de Santa María." S'insistia, però, 

de bell nou en que el motiu pel qual havien vengut els dos 

enginyers des de Cartagena era 

"para el reconocimiento y visura del terreno y aguas del pantano, a 

fin de conducir una fuente de dulce para bever, y construir una 

acequia para las vivas separadas del pantano, a fin de conseguir por 

este medio su mejor calidad, que se limpie dicho pantano y que no 

falte el agua natural para el riego y servidumbre de este pueblo." 

(13) 

Com veiem, doncs, la major part dels projectes per 

a portar aigua a Elx o unien la portada de la potable i la 

millora de la qualitat de la de reg, o no en feien distinció, 

expressant una finalitat genèrica de millorar l'aigua existent. 

Així passà quan vingué l'enginyer de Rez i també en una 

curiosa proposta que féu el 1736 un tal Joseph Chornet, 

natural d'Almansa. Aquest Chornet exposà al Consell d'Elx 

que tenia privilegi del rei per a "sacar a su costa las aguas del 

término de la villa de Yecla," tot quedant-se en recompensa 

la dècima part de l'aigua que trobàs i conduint-la al terme i 

jurisdicció que volgués. En una llarga exposició, Chornet 

oferia a la vila d'Elx la seua part, sense que li costàs a la vila 

"maravedís algunos." Això sí, els d'Elx haviem de prestar-li 

els diners que necessitava per a fundar la companyia que 

pensava fer, pagar les despeses d'urgència i fer les obres. En 

la proposta de Chornet, el prèstec s'havia de reintegrar dels 

diners que traiés de vendre l'aigua a la vila i els veïns, a un 

preu inferior al que l'hauria venuda als de Yecla. Després de 

dotze anys de concessió i de fruiment, els drets sobre l'aigua 

conduïda a Elx passarien a la vila. Chornet insistia en que a 

Yecla les aigües eren "superabundantes, según las 

tradiciones antiguas y dictámenes de los prácticos." El 

Capítol, amb prudència, considerà que era 

"materia de mucha entidad y conviene premeditarlo bien, 

consultarlo con mi señora la Duquesa y tener algunas juntas con los 

vecinos de esta villa." 

Així que envià un missatge on demanava una 

ampliació dels quinze dies de terme que havia donat Chornet 

per a decidir. El missatger, a la vegada, "sin darse por 

entendido," havia de reconèixer 

"las sanjas que huviese fecho y informarse secretamente del estado 

de dichas obras, las esperanzas que puede haver de sacar las aguas 

y las demás noticias sobre la certidumbre o incertidumbre del 

hecho." (14) 

Però, com en altres ocasions, no se'n va tornar a 

saber res més d'aquell Chornet ni de l'aigua de Yecla. 

El 1756 es féu una altra proposta de portar aigua, 

aquesta més realista, ja que s'havia d'anar a buscar a Asp i, 

com veurem, a partir d'aquesta data el tema començà a 

semblar possible: es deia ja clarament que es tractava de 

portar aigua potable, no de portar aigua per a millorar 

genèricament la qualitat de la que arribava a Elx i, a més, es 

plantiejà la qüestió des d'un punt de vista higiènic i sanitari: 

portar aigua dolça com a prevenció de les possibles 

epidèmies que podien sobrevenir pel fet que la gent més 

pobra bevia l'aigua salada de la sèquia quan no en tenia 

d'altra. És simptomàtic de la nova mentalitat que tenien els 

governants de la Il·lustració el fet que fos cosa sabuda la 

bona qualitat de l'aigua d'Asp però que fins aleshores ningú 

no s'hagués plantejat conduir-la separadament al poble per a 

beure, sino que tan sols era utilitzada per al reg, juntament 

amb la del Vinalopó. Ja hem dit que la mateixa vila posseïa 

certes fonts en terme d'Asp, les quals escurava regularment. 

També l'administrador del marquès d'Elx el 1739 advertia 

que a Asp 

"la huerta es bastante dilatada y mui preziosa, tanto que produze 

dos frutos cada año, trigo y panizo, u otra legumbre y trigo, 

consistiendo esto en la vellísima calidad del Agua dulze que la 

riega." (15) 

Així, doncs, com diem, el 21-07-1756 el Capítol 

considerà de nou 

"la necesidad que frequentemente padece este Pueblo por defecto 

de aguas dulces [que afectava] principalmente al estado de Pobres 

que no teniendo sistemas para el ensierro de las lluvias se abastecen 

de las saladas, en perjuicio de su salud, con proximidad a que en lo 

general se experimente un contagio." 

En conseqüència s'acordà 

"que se avisten en el Partido de Urchell en la villa de Aspe adonde 

salen algunos manantiales y tanteen y refleccionen que porción 

compondrán al todo, si se allan en terreno público, concejil o de 

algún particular y por donde y con que coste a juicio prudente se 

podrán conducir a esta población." (16) 

El 30-08-1756 els mestres arquitectes Pedro 

Fernández i Diego Thomàs ja havien fet una "relación sobre 

las aguas de las fuentes de Urchell que se intenta conducir a 

esta villa." (17) I el 13-01-1757, havent donat el duc el 

consentiment, el Capítol aprovà el pagament de les despeses 

dels comissionats hagudes en l'inspecció de la partida 

d'Urxell, despeses que s'havien de pagar dels fons del 
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Saladar. S'havien gastat 1.001 lliures en practicar 

"las excavaciones y experimentos del caso, con la Anivelación del 

terreno intermedio desde aquella, situación hasta la Plaza Mayor y 

formación de su mapa." (18) 

Tanmateix, l'intent tampoc no prosperà en aquesta 

ocasió. 

A partir del 1759, la presència a Elx de l'arquitecte Marcos 

Evangelio es deixà notar en la gran quantitat d'encàrrecs que 

li féu el Consell per a dictaminar sobre les grans obres 

pendents, especialment les relatives a l'aigua. Un d'aquells 

encàrrecs fou, el 1760, la redacció d'un projecte per a portar 

aigua de reg a Elx des de la llacuna i els naixements de 

Villena. L'origen del projecte d'Evangelio es troba en un 

memorial que el 1760 presentaren nombrosos regants i 

propietaris del Camp d'Elx els quals insistien una vegada 

més en el tema de l'escassedat de l'aigua i plantejaven una 

visió global de la qüestió del reg, d'acord amb l'època 

econòmicament pròspera que vivien. Els signataris 

exposaven que l'escassedat de l'aigua s'havia agreujat perque 

Novelda i Montfort havien pres una part del cabal, rambla 

del Vinalopó amunt. Exposaven, així mateix, l'abundància 

d'aigua que hi havia a Villena, les Virtuts, Salines i Cabdet, 

les quals, 

"por falta de darles curzo quedan infectas, causando notables 

perjuhicios a la salud pública de aquellos comunes," 

mentre que, si se'ls donàs eixida, es produiria un gran 

benefici per a la salut, a més de poder ser el remei per a la 

sequedat del camp d'Elx. Pel que fa al pantà, en aquest 

memorial s'inistia en la necessitat de construir el canal de 

desviació, ço és 

"lo presiso que es para la seguridad de las aguas naturales así las 

que en el día tenemos como las que se proyectan, se construya una 

asequia por fuera del cause del Pantano para que por ella se 

conduscan dichas aguas sin que entre en el estanque del pantano 

porción alguna, pues toda, poca o mucha, deve venir para el riego 

de esta huerta." 

També consideraven que el pantà, el qual es va 

"construir para detener las aguas pluviales se halla reblidizo 

de las Havenidas" i projectaven formar-li vint pams més 

d'elevació a la paret, de maçoneria o de pedra picada, "e 

igualmente la cava o portillo del mismo material." 

Finalment, també s'havia d'escurar el llit de la rambla perquè 

l'aigua isqués i el netejàs de fang. Segons la proposta dels 

regants i propietaris, l'aigua emmagatzemada s'havia de 

vendre i els diners s'utilitzarien en netejar i fer obres en el 

sistema de sèquies i de reg, com també en pagar el deute 

amb el comte de Torrellano per la construcció del pantà 

segles enrere. Tot tenint en compte l'elevat preu de l'obra 

que projectaven, proposaven conseguir diners amb impostos 

sobre els fils d'aigua, segons tafulles i conreus. (19) Vist el 

memorial dels veïns, el Capítol considerà el reconeixement 

fet per Evangelio, com també els efectuats en anys anteriors, 

tots els quals donaven esperances de poder conseguir l'aigua 

de Villena. S'acordà 

"que se proyecten aquellos medios más oportunos para poder 

corregir y conducir las aguas que prometen los territorios de la 

ciudad de Villena para su aprovechamiento en esta huerta," 

com també fer una concòrdia entre els pobles per on passava 

el Vinalopó per a repartir l'aigua. S'havia de portar endavant 

el projecte de Marcos Evangelio i convocar els veïns 

interessats i el raval de Sant Joan per a discutir entre tots la 

manera menys gravosa d'assolir el propòsit. Finalment, el 

Capítol acordà pagar el viatge fet per Evangelio i els 

acompanyants a Villena, com també l'anivellament i el mapa 

que havia fet l'arquitecte. (20) Aquest projecte continuava 

els molts intents haguts a Elx durant el cinc-cents i el 

sis-cents per a portar aigua des de les fonts que nodrien la 

llacuna de Villena i representà un dels importants projectes 

setcentistes de dessecació d'aquella llacuna, cosa desitjada 

tant per Villena, per a aprofitar el terreny, com per Saix, 

Elda, Novelda i les poblacions que s'abastien d'aigua del 

Vinalopó que es veurien beneficiades amb l'augment del 

cabal del riu. Segons Ibarra, ja el 1747 l'Ajuntament de 

Villena havia acordat netejar les sèquies que eixien de la 

llacuna i que tota l'aigua que s'hi rebalsava anàs a la sèquia 

del Comte, amb la qual cosa arribaria a Elx més aigua. Com 

assenyala Ibarra, Marcos Evangelio, comissionat pel Reial 

Consell de Castella, traçà i projectà el projecte de desaigüe i 

el 12-06-1764 s'arribà a fer l'escriptura pública del concert 

per a dur-ho a terme. (21) Però tampoc no s'aconseguí 

executar aquell projecte, encara que el mateix bisbe Tormo 

se'n va interessar. 

Fet i fet, la primera notícia que coneixem de la 

preocupació del bisbe pel tema de l'aigua és del 1770, dos 

anys després d'ocupar el bisbat d'Oriola i es referia, 

precisament, a la dessecació de la llacuna de Villena, la qual 

cosa produiria el consegüent augment del cabal del 

Vinalopó. Es tracta d'una interessant manifestació de Tormo 

que il·lustra l'ambient avançat on s'havia mogut. Ibarra, als 

seus "Índex" ho assenyala amb lletra majúscula: "el obispo 

TORMO en escena." (22) La qüestió fou que el 02-03-1770 

Tormo passà per Elx, camí d'Oriola, i convocà en el convent 

de la Mercè una part de l'Ajuntament, per a manifestar 

"lo mucho que su Iltma. había trabaxado en el tiempo de su 

residencia en la Corte y villa de Madrid sobre la conducción de las 

aguas de la laguna de Villena a este término para su riego." 

Com a conseqüència d'aquella preocupació, 

Tormo, ara com a bisbe, suggeria que el Consell assenyalàs 

dos comissionats per a dirigir i encarregar-se de l'assumpte, 

posant d'acord els pobles afectats, entre ells Elda, Novelda i 

Saix. (23) I prestament es van preparar les gestions per a 

reunir aquests pobles, ja que el 20-08-1770 s'havien de 

juntar els comissionats d'Elx per a l'aigua de Villena amb els 

comissionats d'altres poblacions, amb el bisbe Tormo i amb 

el marquès de la Romana. El Consell d'Elx raonà la 

necessitat de que els fons públics es fessen càrrec de les 

despeses de desplaçament dels seus comissionats i els va 

preparar les dietes. (24) Els anys següents, però, no hi ha cap 

notícia sobre el tema fins que el 1775 el bisbe Tormo se'n 

tornà a referir, tot demanant que tingués efecte el projecte de 

Marcos Evangelio referent a l'expedient de portada d'aigua 

de Villena, el qual es trobava pendent en el Consell de 

Castella. Però el Consell d'Elx acordà tan sols que els 

comissaris municipals nomenats per a entendre en 

l'assumpte de la portada de l'aigua dolça de la vila d'Asp 

s'entrevistassen amb l'administrador dels béns del duc i 

conferenciassen l'agilització de la qüestió. (25) Uns mesos 

després, el Capítol encara tornà a considerar que seguia 

pendent en el Consell de Castella 

"el importante esencial asumpto sobre el proyecto de Dn. Marcos 
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Evangelio para la conducción de las aguas de Villena" 

i demanà que 

"se sirva aplicar los más poderosos oficios e influxos para la 

favorable breve determinacion." (26) 

I dos anys després, el 18-04-1777 es va veure el 

"ramo de diligencias respectivas a traher las aguas de la Laguna de 

Villena y otras partes para el riego de la Huerta y término de esta 

villa, con el dictamen de los electos nombrados el 06-07-1776," 

però no es va prendre cap acord. (27) 

Tanmateix, finalment, com hem dit, l'aigua de la 

llacuna de Villena no arribà mai a Elx. En canvi sí que ho 

féu la dels pous de Villena, la qual era potable, de bona 

qualitat i, com veurem, començà a venir a Elx mitjançant 

una conducció municipal a meitat del nou-cents, gairebé dos 

segles després del projecte d'Evangelio. Aquesta aigua de 

Villena encara a finals del segle XX formava part important 

de l'abastiment de la ciutat. 
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02. BISBE TORMO 

 

Els nombrosos intents de portar aigua a Elx durant el set-

cents cristal·litzaren el 1789, despres de salvar moltes 

dificultats, gràcies a l'impuls de l'il·lustrat bisbe Tormo, el 

qual tingué una gran importància en els assumptes públics 

del final de segle a Elx, tant per la seua influència en el 

Consell municipal com per la magnitud de les seues 

iniciatives. 

El pontificat de Josep Tormo i Julià (Albaida 1721 

/ Oriola 1796) com a bisbe d'Oriola coincidí quasi per 

complet amb el regnat de Carles III. Fou precisament el rei 

qui proposà Tormo al Papa per ocupar la seu d'Oriola el 

1767. Aquest mateix any fou nomenat bisbe, dignitat que 

mantingué fins la mort. (01) Josep Tormo s'havia educat en 

la Il·lustració. Va estudiar a la Universitat de València, on es 

graduà en arts i es doctorà en teologia; fou auxiliar de 

l'arquebisbe de València Andreu Mayoral, qui exercí sobre 

ell una gran influència; fou acadèmic d'honor de l'Acadèmia 

de la Història, escriví dues memòries sobre el concili 

d'Elvira i deixà escrites diverses col·leccions de Sermones, 

Instrucciones i Pastorales. (02) Segons Sanchis els 

il·lustrats valencians presenten una característica peculiar 

dins la Il·lustració hispànica en general: la compatibilitat de 

la crítica i del racionalisme amb la professió de fe cristiana, 

la qual cosa féu que haveren diversos clergues entre el grup 

d'il·lustrats valencians. (03) 

La política il·lustrada de Tormo tingué gran 

incidència en els poblats de la seua diòcesi, tant per les 

construccions que va promoure (esglèsies, palaus, 

equipaments i infraestructures) com per les reformes que 

introduí i que afectaren moltes de les més arcaiques i 

retrògrades pràctiques eclesiàstiques. Una mostra de les 

reformes introduïdes per Tormo, segons Vidal, fou la 

normalització de 

"el uso y empleo de los cirios, ordenando que en todas las iglesias 

de su diócesis fuera uno mismo el número de luces, semejante al de 

la Catedral." 

Tormo fixà la quantitat de ciris segons les 

celebracions litúrgiques, les festivitats i, en certs cassos, la 

categoria de l'esglèsia. També ordenà que els dies de la 

Candelera i del Diumenge de Rams es repartissen ciris i 

palmes només a la gent que assistia als oficis litúrgics, tot 

evitant que els arribassen als qui es quedaven en sa casa. I, 

en la línia de les actuacions del rei Carles III, suprimí les 

processons nocturnes de la Setmana Santa, prohibí que 

s'anàs amb el rostre cobert o amb capurutxos massa alts, l'ús 

de tambors, trompetes, clarins i botzines, com també la 

presència de guàrdies armats vora el monument del 

Santíssim, "por no conducir a nada bueno y sí a muchas 

irreverencias." (04) 

Allò més important, per suposat, fou el nou esperit 

amb el qual governà el bisbat d'Oriola. El 1774 creà una 

biblioteca pública en el palau bisbal d'Oriola amb l'intent de 

contrarrestar el corrent enciclopedista. Fundà germandats de 

socors per a llauradors, mútues per a treballadors i vídues, 

unes seixanta escoles i una casa de mestres, promogué la 

construcció del pont de Rojals, la presa de Beniferri i la 

portada de l'aigua potable a Asp i, com hem dit, a Elx. (05) 

Amb tot, cal tenir present que les positures il·lustrades de 

Tormo no feien sinó reforçar un poder eclesiàstic modern i 

actualitzat enfront d'un poder civil, massa vegades ancorat 

en situacions i privilegis medievals. Així, el 1786 sorgí a Elx 

un contenciós entre el Consell i el bisbat, en ordenar Tormo, 

mitjançant una carta del 10-04-1786, la suspensió de la 

Procesión de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro 



 143 

Señor Jesucristo, la qual eixia el divendres sant des de 

l'esglèsia del Sant Hospital de la Vila, establiment que 

ostentava el patronatge de la processó. I no quedà ahí la 

cosa, ja que, a més de prohibir la processó, el bisbe féu saber 

que 

"para que con este motivo no carezca el Pueblo de un acto de 

religión y Devoción [...] he resuelto que los curas de dicha mi 

parroquial de Santa María convoquen al clero y a las personas 

particulares de ambos estados que se hallen con proporción de 

acompañar las santas imágenes que puedan llevarse en procesión, y 

se haga esta general por el pueblo, sin intervención de cofradía, 

gremios ni otro género de distintivo de cuerpo, con admisión 

general de todos los vecinos que quisiesen asistir a esta piadosa 

función, baxo de una bandera y guión, sin separación alguna de 

clases en que podrán tener todos gran consuelo, viéndose con 

libertad para exercitar la piedad en tan serio acto." 

El 11-04-1786, el Consell municipal veié la carta 

de Tormo on informava de les novetats que havia disposat i, 

submisament, acordà "que por este año [...] se efectue la 

proseción en la forma que su Yltma. lo propone sin concurso 

de este Ayuntamiento ni el de sus gremios." (06) Els anys 

següents, però, hi hague enfrontaments entre el Capítol i el 

bisbe per aquesta actitud de Tormo, realment moderna, la 

qual, segons sembla, no sols preconitzava l'adscripció de les 

celebracions de divendres sant a l'esglèsia, tot separant-les 

del poder civil, sinó que defensava la llibertat en la 

participació i l'estricta religiositat de l'acte. 

Com era d'esperar, les positures arquitectòniques 

del bisbe foren radicalment favorables a l'Acadèmia. Tormo 

se'n féu ressò immediatament de l'ordre de Carles III del 

25-11-1777 relativa a la necessitat de consultar l'Acadèmia 

"siempre que [...] se hicieren algunas obras en los Templos, u otros 

lugares sagrados, remitiendo los dibuxos de los planos, Alzados y 

Cortes a la referida Academia." (07) 

Així, el 1778 disposà que els temples i altars de la 

diòcesi s'havien d'edificar "conforme a los cánones, 

utilizándose las materias más propicias para la belleza y 

consistencia." Tot seguint al peu de la lletra les instruccions 

reials ordenà que, abans de començar les obres, els autors 

havien de presentar 

"maquetas o diseños con sus respectivas explicaciones al objeto de 

ser consultados en la Real Academia de San Fernando," 

la qual havia d'advertir "sus méritos o errores" i indicar la 

manera de subsanar les deficiències. A més d'aquestes 

mesures de control formal i administratiu, n'hi havia d'altres 

relatives a la qualitat dels materials, com ara "que la 

ejecución de dichas obras y especialmente de retablos" 

s'havia de fer amb marbres i altres pedres semblants que 

fossen adequades, ja que encara que l'obra resultàs més 

costosa es compensava "por su consistencia y riqueza 

arquitectónica." (08) Tormo fou, així mateix, un defensor 

dels cementeris fora de poblat, com es dedueix d'una carta 

del 1782 dirigida al comte de Floridablanca on exposava la 

conveniència de construir els cementeris extramurs, tot 

basant-se en la pudor i l'horror que produïen els 

amuntegaments de cadàvers dins les esglèsies. (09) 

Una altra faceta de Tormo, tremendament 

reaccionària, fou l'encarnissat combat que, seguint 

l'arquebisbe Mayoral, portà contra les representacions 

teatrals. Així, el 22-07-1777 elevà al rei una exposició sobre 

el dany moral que el teatre ocasionava als feligresos i 

demanà la prohibició arreu la diòcesi de 

"óperas, comedias y tragedias, tal y como habían quedado 

prohibidas en los Sitios Reales, no debiendo ser obstaculo para la 

prohibición los beneficios contributivos que obtienen los hospitales 

de Orihuela y de Alicante, mayormente cuando a los superiores de 

ellos se les había ofrecido toda clase de ayuda en favor de los 

enfermos, en cesando las teatralerías." 

Anys després el bisbe aconseguí el seu propòsit i 

per Ordre del 08-01-1790, el president del Consell Reial 

manà al governador que prohibís les representacions teatrals 

a Alacant i Elx, encara que a la nostra ciutat, com veurem, el 

Capítol municipal ja havia prohibit les comèdies en sessió 

del 08-02-1735. Tormo també aconseguí una Reial Ordre 

que ordenava l'enderroc del teatre d'Oriola. (10) 
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03. FONTS DE BORIZA, URXELL I CANYAVERAL 

 

El 1777 l'Ajuntament d'Elx començà a tractar el projecte de 

conducció fins la ciutat de l'aigua de les fonts de Boriza i 

Urxell, situades en el terme municipal d'Asp. Aquest fou el 

començament de l'últim i definitiu intent per a portar l'aigua 

dolça a la nostra ciutat. L'expedient instruït en aquesta 

ocasió es troba a l'Arxiu Històric Municipal on hi ha, així 

mateix, un groixut expedient més general instruït pel Consell 

per a portar l'aigua potable a la ciutat, amb les actuacions de 

la Junta de l'aigua dolça des de la seua fundació. Tots dos 

expedients son d'un gran interès per a un estudi detallat del 

tema. (01) 

Resumidament, el 18-04-1777 el Consell féu una 

exposició de motius relativa al seu interès per portar l'aigua 

dolça a Elx i donà compte de les diligències que ja s'havien 

fet: 

"continuando su deseo por alivio del común con el pensamiento de 

surtirle de agua dulce, se hizo descubrir el nacimiento de la del 
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Barranco de Boriza de Aspe, por si se encontraban aumento en ella, 

que resultando de esta diligencia no ser bastante caudal para el 

Abasto de este pueblo, se havía reconosido podérsele agregar otro 

inmediato, que nase en el citio y partida de Urchel, que juntos 

podrán apoblar ocho caños copiosos de una o dos fuentes, cuya 

construcción, obras de conducirla y compra de terrenos tendrá de 

coste veinte y dos mil setecientas treinta y tres libras." (02) 

El juliol següent es demanà un informe a Fra Lluís 

de Petrer, religiós laic del convent de caputxins d'Oriola, 

"sujeto práctico e inteligente en las Reglas Mathemáticas y 

en el conocimiento y avenamientos de aguas." Aquest frare 

havia de donar 

"su pareser y dictamen sobre si las aguas de las referidas fuentes 

unidas a un solo conducto serán de pie fixo bastantes para dos 

fuentes, su bondad, calidad y naturaleza." 

També es nomenaren dos comissionats per a 

entendre en l'assumpte. El frare visitá les fonts i en la 

contestació certificà que 

"consta, según los fundamentos y causas que ha tenido presente en 

la materia, la certeza y bien fundado juicio de que, independente de 

la calidad de ellas, son bastantes a poblar ocho caños de agua de 

dos dedos cada uno en los sitios que se destinen en esta población, 

despues de dejar la suficiente para el consumo que ha de tener en 

los aqüeductos por sus tránsitos." 

Vista aquesta resposta tan favorable el Consell 

acordà convocar una Junta Magna i decidir què fer. (03) En 

sessió del 06-12-1777, el Capítol insistí en la importància de 

portar l'aigua dolça i acordà enviar al Consell de Castella 

una còpia de l'expedient, tot demanant autorització per a fer 

la despesa. (04) 

Per una Reial Provisió del 30-06-1778, el Consell 

de Castella permeté la formació i l'aixecament del plànol de 

les obres que s'havien de fer per a la conducció de l'aigua 

dolça de les fonts de Boriza i Urxell i, prestament, el Capítol 

d'Elx acordà que 

"se tomen aquellos combenientes informes de los sujetos que ya sea 

en esta villa o en sus inmediaciones se hallen más a propósito para 

ser nombrados en obedecimiento al citado Real Despacho." 

Finalment, l'Ajuntament nomenà pèrits encarregats 

de regular 

"el costo de las obras que se deban executar, su delineación, 

formación de planos y demás,"  

el mestre arquitecte Miquel Frància, veí de Crevillent, i el 

mestre albanyil titular d'Elx Gregori Sànchez. (05) 

Tanmateix, els acords no s'acomplien i el mateix Ajuntament 

donava llargues a les obres, malgrat l'interès que, a partir 

d'aleshores, mostraren tant el bisbe com el duc. Així, el 

29-01-1779, es va veure una altra carta de la duquessa en la 

qual permetia que "con particular cuidado y esmero" la vila 

complimentàs la Reial Provisió del Consell de Castella, 

"llevando adelante las diligencias concernientes a el pensamiento 

de su Excelencia sobre el establecimiento y conducción de Aguas 

Dulces de Borisa y Urchel." 

Com ja s'havia formalitzat un expedient i pres 

l'acord corresponent en Capítols del 10 i del 17-07-1778, 

l'Ajuntament acordà de bell nou "se lleve a puro y devido 

efecto las citadas resoluciones de Cabildos." (06) Però, com 

diem, a les actes municipals es pot veure que la vila mostrà 

poc interès i molta deixadesa en el tema. Malgrat les 

importants iniciatives promogudes pel municipi al llarg del 

segle, el desenvolupament del procés per a abastir d'aigua la 

ciutat hagué de salvar el desinterès i la desídia municipal en 

aquesta darrera etapa, ja que el mateix Capítol posà 

nombrosos entrebancs burocràtics al procés d'aprovació del 

projecte i a l'inici de les obres, potser per no perdre el control 

de les rendes amb les quals s'havien de pagar les obres. 

A fi de comptes, com assenyala Serrano, les obres 

per a portar l'aigua potable a Elx van ser possibles, entre 

altres coses, pel fet que el 1779 la vila obtingué la sentència 

al seu favor en el plet de possessió del Saladar, del qual ja 

n'hem parlat, i amb els nous ingressos obtinguts, quantiosos 

durant els anys setanta i vuitanta, es pogueren fer obres 

municipals d'importància, com ara aquesta de portada de 

l'aigua potable, però també d'altres beneficioses per al comú. 

(07) Així, quan el 02-03-1779 el Consell veié la certificació 

de la sentència de l'01-02-1779 sobre el plet guanyat per la 

vila acordà d'immediat prendre possessió del Saladar "con 

toda su extensión" com també replegar les 1.500 dobles que 

hi havia dipositades a València per a seguir el plet si hagués 

calgut, tot fent diligències i donant poders. (08) Es féu també 

una salve en acció de gràcies, la qual el Consell pagà en 

octubre, juntament amb la resta de les despeses fetes en 

l'acte de la presa de possessió de les terres. (09) Però allò 

més significatiu als nostres efectes és que tot seguit la vila es 

plantejà quines coses fer amb les rendes del Saladar i com 

invertir aquells nous ingressos del municipi. Això es plantejà 

en Capítol el mateix mes, el 16-03-1779, 

"con motivo de haver obtenido esta villa y su común las tierras 

saladares que a su favor se declaran." 

El regidor degà, d'acord amb el bisbe Tormo, féu 

una interessant exposició sobre la manera més convenient de 

distribuir els productes anuals del Saladar acabats de 

recuperar. Com havia estat la inversió tradicional dels 

productes d'aquestes terres, regidor i bisbe es basaren en que 

el principal objectiu havia de ser el benefici dels pobres del 

comú i, així, proposaren que s'ajudàs els pobres, els malalts i 

els xiquets, tot construint fàbriques, hospicis, hospitals i 

escoles. Com veiem, es tractava de tot un programa 

d'actuació d'arrel il·lustrada, però al qual no apareixia la 

portada de l'aigua dolça. En primer lloc s'havia d'augmentar 

l'escàs sou dels mestres, tant del de llatinitat com dels de 

primeres lletres, de manera que augmentàs l'interès per la 

instrucció dels infants. En segon lloc s'havia de crear un 

hospici o casa de Misericòrdia i donar una renda anual de 

200 lliures a l'hospital. Finalment es feia una exposició dels 

avantatges que es derivaven de la indústria popular, tan 

recomanada pel Consell de Castella, i es proposava que, per 

a donar treball als jornalers que no en tenien, s'establissen 

"las fábricas más adaptables de géneros de este País, es a saber 

manufacturas de esparto, lino, cáñamo y aún de lana." (10) 

Cap d'aquests establiments no s'arribà a fer, però el 

1780 el Consell de Castella demanà informes sobre l'hospici 

que es pretenia fer, sobre l'hospital existent i sobre el sou 

dels mestres. (11) Com podem comprovar, amb motiu de 

l'augment de les disponibilitats econòmiques de la vila es 

plantejava tot un programa de govern directament inspirat 

pel religiós il·lustrat que era Tormo, situat a mitjan camí 

entre l'obra del cardenal Belluga i la del rei Carles III. Però, 

malgrat les bones intencions, les inversions públiques 

urbanes foren mínimes i encara amb esforç s'aconseguí fer 
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l'obra de la conducció de l'aigua potable. 

El mateix any de la resolució del plet del Saladar, 

el 30-03-1779, Miquel Frància havia vingut a Elx i el 

Consell li comunicà l'ordre del duc perquè anàs endavant la 

portada de l'aigua, ordenant que l'endemà començassen els 

treballs i aprovant les dietes de desplaçaments i menjars 

perquè Frància i Sànchez poguessen fer els treballs de camp 

i l'alçament del plànol. (12) Tanmateix, quan el 11-08-1779, 

els pèrits presentaren la certificació perquè se'ls pagàs les 

dietes i el "levantamiento de plano o mapa y obras 

proyectadas para la conducción", l'Ajuntament acordà no 

pagar-li-ho mentre no ho autoritzàs el Consell de Castella. 

Aquesta, però, era l'excusa habitual per a no fer una cosa 

quan el municipi no volia fer-la, especialment en aquest cas 

que, com hem vist, el Consell ja havia donat el seu vist i 

plau. (13) Fet i fet, el 28-07-1780 la mateixa duquessa tornà 

a escriure la vila tot insistint en que s'acometés ràpidament 

l'obra de portar l'aigua potable a Elx. (14) Però la vila encara 

dubtava de la possibilitat de portar l'aigua de les fonts d'Asp 

i l'arquitecte Miquel Frància, per ordre del bisbe Tormo, 

hagué d'emetre un nou informe sobre el cabal que brollava 

de les fonts de Boriza, Urxell i Canyaveral, datat el 

21-08-1780. Segons el seu peritatge, amb les tres fonts 

disponibles es podria nodrir perfectament una font de vuit 

canons: 

"y haviendo cumplido con dicho encargo, advierto que la de Urchel 

teniendo a mano una caña, y cortando de ella catorze canutos los 

fixé de suerte que con igualdad diesen agua llenos todos, sin que 

por sobre la pared, o terraplén que se formó se disminuiese su 

altura, de donde colegí que aquella era la verdadera agua que la 

fuente dava: En la de Boriza siempre ha sido mucho menor que la 

de Urchel, pero siempre hago juicio que no le faltaran tres caños; a 

más de esto queda la fuente del Cañaveral, que los prácticos que 

hicieron la operación anterior a ésta siempre la tubieron por la 

mayor. Conque es verdadero decir que las tres unidas pueden 

formar un cuerpo de agua bastantísima para suplir la fuente de ocho 

caños que se pretendía." 

Amb tot, el Consell no estava gaire interessat en 

l'obra i només tirava endavant forçat per la duquessa i el 

bisbe. En aquest cas, es limità a enviar a la primera una 

còpia de l'optimista informe de Frància i a fer constar que 

aquestes diligències s'havien de fer 

"sin que se pierda de vista el expediente de las aguas de Villena, 

como tan utiloso y conveniente para el aprovechamiento de riegos." 

(15) 

Potser aquí rau una altra de les claus del desinterès 

dels capitulars per la portada de l'aigua dolça: els propietaris 

de terres preferirien invertir en la millora de les obres de reg 

més que en una obra com la portada de l'aigua dolça, costosa 

i inútil per als seus interessos, quan ells podien disposar de 

grans cisternes i aljubs d'aigua potable per al seu consum. El 

poc interès en la inversió que tenia l'Ajuntament es tornà a 

evidenciar quan el mateix 1780 el bisbe Tormo escrigué a la 

vila i oferí dos mil ducats per a fer l'obra. Davant la generosa 

oferta, el Consell, per tota resposta, envià la documentació al 

duc perquè resolgués, quan totes les autoritzacions ja es 

trobaven en poder del Capítol des de feia anys. (16) Fet i fet, 

unes setmanes més tard el Capítol tornà a veure l'expedient, 

el qual ja es trobava "evaquado y concluido en todas sus 

partes" i, malgrat els diners oferits pel bisbe i per la 

duquessa, la vila exposà que no volia gastar diners dels 

propis. Els capitulars feren repàs de les moltes despeses que 

tenia l'Ajuntament i, després d'un debat, proposaren que, tant 

per a la construcció de l'obra com per al manteniment, es 

gastaren, abans de tot, els 16.000 pesos procedents del 

Saladar que el duc tenia encara en poder seu, com també els 

sobrants que es produïssen en endavant. Amb tot, la vila 

insistia en 

"la notabilísima falta que tiene esta villa de aguas dulces para el 

socorro de sus vecinos, pues en el día, y los más de los años, se está 

experimentando que mucha parte de ellos, con especialidad los 

pobres, están beviendo las aguas salobres de las acequias, por estar 

agotadas las más de las cisternas, así de la población como del 

campo, de donde podrían socorrerse aunque fuesen comprándolas a 

subidos precios." 

La conclusió, però, fou de bell nou totalment 

burocràtica: 

"que respecto hallarse el expediente evacuado en los términos que 

se manda por el Real y Supremo Consejo, señido el Ayuntamiento 

a la execución de sus diligencias, para que, remitidas, dar S.A. la 

providencia que corresponda." (17) 

També quan el 1782 el Govern proposà a l'Ajuntament d'Elx 

que participàs en la fundació del Banco Nacional de San 

Carlos, creat per Reial Cèdula del 15-05-1782, el Consell 

declinà l'invitació, 

"por no hallar en el día medio ni arbitrio de subscrivir acción alguna 

para el establecimiento del referido Banco nacional." 

I això malgrat que, segons s'advertia, el banc es creava 

"para facilitar las operaciones del comercio y el beneficio público 

de estos Reinos" 

i el mateix Consell de Castella havia fet una Reial Provisió 

el 27-08-1782 per la qual es permetia que tots els pobles 

subscriguessen accions del banc, traient els diners dels 

cabals sobrants dels propis. L'Ajuntament d'Elx, però, 

aprofità l'ocasió per a exposar que en el Consell de Castella 

"pende un expediente a instancia de la villa solicitando el permiso 

para la conducción de aguas dulces de que tanto carese y nesesita el 

común [...] tasado a juicio de los prácticos en más de treinta y seis 

mil libras." 

A més es deia que hi havia projectes de fer 

despeses en el pantà i en la Casa Capitular, els quals també 

esperaven l'aprovació del Consell de Castella. (18) 

 

NOTES 

(01) Llig. 5, exp. 1 i 7, AHME. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 18-04-1777, AHME. 

(03) Ibídem, actes del 30-07-1777 i 05-08-1777; llig. 5, exp. 1, 

AHME. 

(04) Ibídem, acta del 06-12-1777, AHME. 

(05) Ibídem, actes del 10-07-1778 i 17-07-1778, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 29-01-1779, AHME. 

(07) Joaquim SERRANO, "Las tierras saladares de Elche", Estudis, 

núm. 7, 1980, p. 273. 

(08) Libro de Cabildos, acta del 02-03-1779, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 15-10-1779, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 16-03-1779, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 14-01-1780, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 30-03-1779, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 11-08-1779, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 28-07-1780, AHME. 
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(15) Ibídem, acta del 23-08-1780 i memorial annexe, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 06-09-1780, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 30-09-1780, AHME. 

(18) Ibídem, 1782, memorial núm. 21, AHME. 

 

04. FONTS DE BARRENAS 

 

La qüestió de la portada de l'aigua dolça a Elx féu un canvi 

qualitatiu important el 1782, quan s'optà per portar l'aigua 

des de les fonts de Barrenas, també pròpies de la vila, en lloc 

de fer-ho des de les fonts de Boriza, Urxell i Canyaveral. 

Així, el 07-06-1782 el Capítol veié una extensa carta que li 

havia dirigit el bisbe Tormo on exposava que havien arribat 

als seus oïts veus de que la conducció d'aigua dolça 

projectada des d'aquestes fonts d'Urxell, Boriza i Canyaveral 

no podria tenir efecte "por la deterioración y grande escasés 

a que se havían reducido," la qual cosa, segons els enviats 

del bisbe, era certa. Tanmateix, també havia sabut el bisbe 

que en un barranc pròxim a aquelles fonts, n'hi havia altres, 

també pròpies de la vila i de millor qualitat encara, la 

principal de les quals es deia la font de Barrenas. Tormo en 

persona havia anat en aquell paratge, tot fent-se 

acompanyar, juntament amb la seua comitiva, de l'arquitecte 

Miquel Frància, "el màs práctico en obras de aguas de este 

obispado," i de Josep Gonzàlvez, "también maestro 

arquitecto." Segons narrava el bisbe, els resultats foren 

encoratjadors per l'abundància i la qualitat de l'aigua: 

"vi con indecible complacencia lo cristalino y abundante de ella y 

probándola en un vaso que se llebaba a este fin, encontré ser del 

gusto más especial, y lo mismo dixeron todos los demás que 

hicieron la propia diligencia, con las ventajas que aseguraron los 

muchos que havía de dicha villa de Aspe, por tenerlas observadas, 

que jamás se havía experimentado en ellas falta ni aun decadencia 

[...] y que también en caso extraordinario e inesperado de falta o 

disminución, podrían suplirse fácilmente de las copiosas y 

especiales fuentes de la misma villa de Aspe, que dista poco de 

estas, comprándose la cantidad que se contemplase entonces 

necesaria." 

El bisbe i els arquitectes advertiren que hi havia 

diverses fonts en aquell barranc, l'aigua de les quals es 

podria molt bé juntar en una única conducció i portar-la fins 

el poble per la vora del barranc. El bisbe acabava la seua 

exposició tot exaltant el 

"beneficio imponderable que ha de resultar a los vecinos de ese 

común y a sus propias cavallerías, sin entrar el de Pasajeros y 

traficantes, que siendo camino Real no dexa de ser de particular 

atención." 

En contrast amb l'enfervorida exposició de Tormo, 

l'Ajuntament acordà lacònicament que 

"se vea y examine el terreno y sitio donde nasen las Fuentes que se 

expresan por personas inteligentes." (01) 

Dos mesos després, el Capítol veié l'informe dels 

seus pèrits, el qual era també plenament favorable a 

l'utilització de l'aigua de les fonts de Barrenas: 

"primeramente se enquentran tres fuentes, que son las primeras que 

existen a la parte superior, y una de ellas se llama la de Barrena, 

cuyas tres fuentes producen tres texas de agua dulce [...] de muy 

buena calidad y mejor que la de las Fuentes de los vecinos de Aspe, 

que está tan alabada por estas tierras. Y puede unirse con facilidad a 

un conducto por estar a corta distancia y traerse a esta villa, siendo 

muy suficiente para surtir las seis fuentes que ay en la misma y aun 

añadir alguna otra en el citio que pareciere más acomodado de esta 

Población." 

A més de les fonts de Barrenas, els pèrits 

assenyalaven l'existència d'una altra més endavant, vora el 

camí, d'una segona, dita de la Teula i d'una tercera encara, 

dita del Baladre. L'informe deia que de totes aquestes fonts 

entraven al pantà d'Elx continuament dotze fils d'aigua, deu 

dels quals eren d'aigua dolça de bona qualitat. Era, doncs, 

cosa sabuda l'existència d'aquestes deus, les quals devien 

formar part d'aquelles fonts d'Asp les quals, com hem vist, 

manava escurar el Consell tots els anys des de l'edat mitjana. 

Els pèrits coincidien amb l'opinió generalitzada que l'aigua 

es feia salada dins el vas del pantà i en passar per zones de 

terrenys salnitrosos: 

"tenemos por cierto que se pierden y hasen saladas en su tránsito 

desde el Molino al Pantano, así por ser salitrosos los sitios y 

terrenos de dicho tráncito y pantano, como por la detención que en 

este hacen." 

També es plantejaven els informants quins perjuís 

podrien fer-se als regants si es conduïa al poble l'aigua de les 

fonts de Barrenas, però concloïen que no se'n faria cap, ja 

que, si a Elx hi havia aigua dolça, no se n'hauria de gastar de 

la salada per als usos domèstics ni per a l'assortiment de les 

fonts, amb la qual cosa els regants quedarien com estaven. 

Finalment, el Capítol acordà tan sols contestar al bisbe, com 

també que l'alcalde major quedava enterat de l'ús que es 

podia fer de l'aigua dolça de les fonts de la vila. (02) 

La importància agrícola de l'aigua de les fonts 

d'Asp, propietat del comú, deu ser un altre dels motius que 

expliquen el poc interès de l'Ajuntament en fer la conducció, 

com també les dilacions que hi va haver, ja que, com veiem, 

l'existència de l'aigua era coneguda, les fonts es netejaven 

des de l'edat mitjana i només una nova sensibilitat valorava 

l'aigua dolça d'aquestes fonts com a aigua potable idònia per 

a beure les persones, en lloc de la tradicional valoració com 

a aigua exclusivament de reg. Tanmateix, l'interès del bisbe i 

el Consell de Castella es trobaven molt pròxims a les obres 

públiques com aquesta d'abastiment d'aigua potable i 

impulsaren decididament el projecte. Així s'aconseguí que 

encara aquell mateix any l'alcalde major formàs un nou 

expedient complimentant, segons es feia constar, una ordre 

del Consell de Castella del 21-02-1782. El 30-10-1782 el 

Capítol va veure aquest expedient, l'informà i l'envià al Reial 

Consell. (03) Bona prova de l'interès que l'obra tenia per al 

govern i la influència del bisbe Tormo en la cort espanyola, 

fou la rapidesa amb la qual es va aprovar el document, el 

qual fou ja el definitiu per a poder començar l'obra. El 

05-04-1783, en una sessió conjunta de la vila i la universitat, 

els dos Ajuntaments van veure una carta del bisbe en la qual, 

com a comissionat pel Consell de Castella per a l'obra, feia 

avinent que havia rebut una carta del secretari del Consell 

segons la qual es donaven per bones les diligències fetes per 

a portar l'aigua de la font de Barrenas, ja que havien minvat 

tantíssim les d'Urxell, Boriza i Canyaveral. En la carta 

transcrita pel bisbe, el Consell de Castella es feia ressò de les 

dificultats de col·laboració dels carros dels veïns, ja que els 

materials s'havien de transportar "con cavalgaduras de 

carga", hagut compte que els llocs per on havia de formar-se 

la conducció no permetien el trànsit de carruatges. El Reial 
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Consell es congratulà dels 2.000 ducats oferits pel bisbe, 

acceptà que els arquitectes fossen Frància i Gonzàlvez i 

donà instruccions precises sobre els materials i la manera 

d'acometre el projecte i l'obra. Els arquitectes havien de fer 

"reconocimiento, medida, nivelación y plan de los terrenos, desde 

donde deven tomarse y dirigirse las aguas, según el nuevo proyecto 

de la fuente principal llamada de Barrenas y otras propias de dicha 

villa [...] hasta el punto común y de reunión de todas y desde éste 

hasta aquel en donde devan descargar las aguas y construirse las 

fuentes, [...] haciendo también catas y calas del terreno por donde 

hayan de dirigir-se las aguas para venir en conocimiento de su 

calidad y la profundidad que deva tener la zanja de Azequiados y 

meditando y acordando si convendrá acerse el conducto o cañería, 

con arcaduces o caños embarnizados, tejas embetunadas o de 

mampostería como insinuaron los Diputados, u en otra forma que la 

experiencia haya acreditado ser más permanente y con atención a 

todo, al rebestimiento que deva llevar [...] y a quanto se estime 

preciso para su mayor firmeza y perfección, segun las reglas del 

arte, [...] se haga la medida de su longitud, por varas castellanas, o 

por valencianas, reduciéndolas a castellanas, y se tase el valor o 

coste de cada una con distinción de la clase de trabajos y materiales 

que comprendan para su mayor claridad." 

Així mateix, s'havia d'estudiar 

"si convendrá sacarse la obra a pública subhasta en el todo o por 

partes y rematarla en uno o diferentes postores o hacerse por 

Administración, segun estimaren los peritos." 

Per la dificultat i importància de l'obra s'havia de 

reconsiderar també la possibilitat que els veïns hi 

participassen, tot fent treball personal en les obres, ja que no 

podia ser aportant materials amb carros. El Consell de 

Castella, finalment, avisava Tormo de la necessitat de donar 

compte a la vila perquè acceptàs o no els pèrits i nomenàs 

comissionats, la qual cosa feia el bisbe en aquells moments. 

En la Junta magna dels Ajuntaments de la vila i del raval de 

Sant Joan on es tractà la qüestió s'acceptaren els pèrits 

arquitectes Frància y Gonzàlvez, nomenats pel bisbe, 

"a fin de evitar gastos en la concurrencia de otros, en perjuicio de 

los caudales públicos y a conocimiento de su inteligencia y 

experiencia en la sujeta materia" 

i també es nomenaren els comissionats municipals que 

havien d'entendre en el projecte. (04) 

Dos mesos després els arquitectes presentaren a 

l'Ajuntament un certificat de despeses pels primers treballs 

fets de reconeixement i anivellament de terrenys per a la 

conducció. Tanmateix, els capitulars devien seguir sense 

estar gaire convençuts de la necessitat de l'obra o d'haver-la 

de pagar amb diners municipals, ja que, mentre que tots els 

mesos pagaven tot seguit els certificats dels mestres d'obres 

locals que feien petites obres públiques a Elx, en aquest cas 

no informaren favorablement la certificació, sinó que 

posaren tot tipus de traves burocràtiques i l'enviaren a 

l'intendent general del Regne: 

"para caminar con el debido asiento sobre el abono de las partidas 

que incluye dicha certificación, [y] proceder con igual pulso en las 

sucesivas, se acuerda se forme consulta al Ytte. Sor. Yntendente 

Gral. de este Exto. y Reino sobre todos los extremos condusentes a 

la instrucción de este Ayuntamiento." (05) 

Malgrat aquestes dilacions del Capítol, el 

22-10-1783 Frància i Gonzàlvez acabaren el projecte. El text 

que coneixem d'aquest document és una mena de memòria 

valorada, d'un gran interès i d'una gran qualitat tècnica, amb 

explicació de les parts de l'obra i del seu cost. A més hi 

havia un mapa del traçat de la conducció al qual es fa 

constant referència en el text, però que, dissortadament, no 

hem pogut localitzar, ja que no es troba en l'expedient. 

Frància i Gonzàlvez exposaven que s'havien 

encarregat de fer 

"el reconocimiento, Nivelación, y medición de los terrenos por 

donde deverá hacerse la cañería, o conducto para traher aguas 

dulces y saludables [...] para el consumo de sus vecinos." 

També havien tantejat el cost, fet un mapa 

"y demás diligencias propia[s] para el maior acierto y claridad de 

este importante negocio," 

entre les quals es trobava l'estudi d'altres projectes 

semblants. En primer lloc havien analitzat les conduccions 

construïdes a Lorca i Totana, una de cinc llegües de llargària 

i l'altra de tres, 

"para informanos de la calidad de dichas aguas, y tomar las 

instrucciones correspondientes por ser nuevamente fabricadas, y 

dar mucha luz para las que se han de egecutar en esta villa desde el 

término de la de Aspe que dista su Nacimiento dos leguas y media." 

Els arquitectes consideraven que 

"la elección del terreno es [de] la maior importancia para conseguir 

el acierto de la Obra [ja que] no sucede con las cañerías lo que con 

los grandes Caminos, pues siendo provechoso llevar estos en línea 

recta en quanto sea dable, se encuentran graves inconvenientes para 

seguir en aquellas la propia práctica." 

En el cas d'Elx advertien que calia 

"separar la dicha cañería del cause del Río quanto se pueda para 

evitar los perjuicios que puedan causar sus avenidas, y supuestas la 

mucha corriente que tienen sus aguas, conviene no darles a la de la 

expresada cañería mas que la suficiente para que de este modo se 

aparten no tan solo del citado cause, si también de varios Barrancos 

que ay en la Carrera que deven seguir pues aun con esta prevención 

ay muchos que no se pueden escusar, y es indispensable el hacer 

Puentes de bastante consideración, Alcantarillas para el curso de las 

aguas Pluviales, Calsadas y Escabaciones." 

Pel que fa als materials, consideraven que 

"toda la cañería, o conducto de las expresadas aguas dulces se haga 

de piedra sillería de las Canteras que ay en la Villa de Monóvar [...] 

por ser dicha Piedra de bellísimas circunstancias para el caso, y más 

estar con bastante conveniencia su arranque, y labra, [...] la Piedra 

que se deve emplear en la Rafa y Casa Mata ha de ser de las 

Canteras de las Salinetas de Elda, [...] La Cal, Arena y Piedra para 

la Mampostería la ay en las imediaciones del discurso de la Fábrica, 

sólo la leña para quemar dicha cal está distante, de conformidad 

que es el simple más costoso de este compuesto; El Ladrillo de que 

se deven hacer los Postes, y Arcos de los Puentes se enquentran en 

las Villas de Novelda, Agoste y Axpe, [...] La Arena para la mescla 

de la cal, siempre se ha de buscar de tierras dulces, y minerales, y 

también los hay en dicha Villa de Aspe." 

A continuació, els arquitectes feien una extensa 

relació del traçat de la conducció, el qual havien dibuixat 

amb tinta vermella en un mapa annexe on, a més, 

assenyalaven amb números els diferents punts de referència. 

En el naixement s'havia de formar una casamata de pedra 

per a guardar i registrar el naixement, com també una rafa 

"en figura circular" per a travessar el riu d'Asp, per dins la 

qual, degudament protegida, aniria la conducció. Després 

s'introduïa el canal 
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"en lo firme del terreno que es algiloso, y bueno dándole la 

suficiente corriente que bastará a cada mil varas de longitud dos 

pies de caída, y assí a más de caminar el agua con bastante 

velocidad irá a agua vista sin hacer más escavación que la necesaria 

para ocultarla de los Raios del Sol." 

S'assenyalaven les diferents propietats per on havia 

de travessar la conducció i les quals s'havien de comprar, i es 

descrivien les característiques dels diferents tipus de terreny 

per on havia de passar. Es preveia també el sistema de 

construcció de la canal, les excavacions i els rebaixos 

necessaris, les garites de registre amb respiradors i dipòsit 

per a l'arena que pogués portar l'aigua, les basses 

"con piedras sueltas grandes y firmes para que espumen dichas 

Aguas por conducir esto mucho a beneficiarlas," 

els ponts de rosca per a travessar els camins i els barrancs i 

el sistema constructiu de totes aquestes obres. Després de 

travessar serres i barrancs, la conducció arribava al molí 

Nou i des d'aquí seguia el traçat de la sèquia Major 

"hasta el Molino de Traspalacio que es el punto de división donde 

toman las Aguas las fuentes corrientes que ay en dicha villa de 

Elche." 

En aquest punt s'havia d'introduir 

"la cañería por los mismos parages que comunica las aguas saladas 

a las fuentes corrientes que hay en dicha Villa de Elche." 

Tanmateix es considerava convenient 

"y aun preciso el mejorar las cañerías que hay dentro del Pueblo por 

estar inficionadas de las aguas Saladas y hacer algunas Fuentes 

Nuevas en Calles acomodadas al buen Uso y servidumbre de los 

Pobres, pues tal ves por sus cortedades no están en disposición para 

acudir por agua a las Fuentes más públicas, y no poder pagar a los 

Aguadores que la conducen, no logran este beneficio con la 

comodidad que se puede, haciendo dichas fuentes supuesto que la 

Fuente que se intenta traher denominada de Barrenas tiene y mana 

aguas para todo." 

Finalment els arquitectes consideraven que, 

respecte a construir l'obra 

"por Pública subasta o Administración, [...] para la seguridad de ella 

convendrá que lo que respecta a arranque, labra y partes de la 

Piedra sillería y canales se haga por Pública subasta, como también 

la quema de la cal y Ladrillo y conduciones a sus respectivos 

parages, y también lo que hace a los Puentes que se ofrescan 

executar se puedan subastar haciendo particulares Planes y perfiles 

con sus correspondientes capítulos a cada uno, y de este modo 

pueden quedar estas obras en diferentes Postores. Y por 

Administración se deverá hacer el asunto de canales en su 

lacamiento de sus juntas, abrigos y revestimientos de toda la 

cañería, pues de la buena construcción de esto depende que las 

Aguas no se trasmanen y pierdan y por que en las escavaciones ay 

variedad de terrenos que no es fácil su tanteo para subastarlos." 

El cost total de l'obra es calculava en 908.710 reals 

de velló. (06) I, finalment, el 05-02-1784 s'obtingué el 

permís del Reial i Suprem Consell de Castella per a fer les 

obres segons aquest projecte. Se'ls havia d'aplicar el 

producte de l'arrendament del Saladar i els sobrants de 

Propis i Arbitris, els quals cabals havia d'administrar una 

Junta creada a propòsit per a dirigir i entendre en les obres. 

Aquesta Junta havia d'estar presidida pel bisbe i l'havien de 

formar nou persones, entre les quals hi hauria representants 

del municipi, dels hisendats, dels veïns i del clero. El bisbe 

Tormo féu saber a la vila aquestes novetats en una llarga 

carta a la qual acompanyà una còpia de la Reial Provisió, 

també molt extensa, dictada pel comte de Campomanes, i 

una còpia del projecte de Frància i Gonzàlvez. L'Ajuntament 

va veure el document en sessió del 22-10-1784 i nomenà els 

seus vocals en la Junta. El memorial reial resumia de nou 

tota la llarga història administrativa de l'expedient però la 

major novetat era el projecte de Francia i Gonzàlvez, el qual, 

com hem dit, comprenia el plànol i l'exposició i valoració de 

l'obra. Tota aquesta documentació havia estat enviada 

directament pel bisbe al Consell de Castella i aquest la 

incloïa en les seues determinacions. El màxim òrgan de 

govern del regne d'Espanya, finalment, comunicava que "es 

nuestra voluntad se proceda a su execución" i ordenà la 

creació de la Junta esmentada adès per tal d'atendre la 

direcció i el govern de les obres, "a cuyo cargo ha de correr 

el cobro e imbención de caudales." Aquesta Junta de l'aigua 

dolça havia de replegar els 4.000 ducats oferits pel bisbe i el 

duc, fer que s'aplicàs a l'obra el producte del Saladar que hi 

hagués dipositat i el que rendissen en endavant, invertir el 

sobrant de propis i fer repartiment entre els veïns pudients, 

inclosos els eclesiàstics i exceptuant només els jornalers. 

Com veiem, la Junta, presidida pel bisbe, tenia facultats 

sobre una gran part dels recursos econòmics de 

l'Ajuntament. No es estrany, doncs, les constants reticències 

d'aquest. Per fi, segons el Consell de Castella, l'obra s'havia 

d'executar conforme a la relació de Josep Gonzàlvez de 

Coniedo i de Miquel Frància i al plànol dibuixat per Josep 

Gonzàlvez de Coniedo i signat per l'escrivà Juan de 

Peñuelas, encarregat al Reial Consell dels assumptes dels 

regnes de la Corona d'Aragó. Pel que fa a la direcció, o 

"vista de la obra" l'havia de fer només Gonzàlvez de 

Coniedo, 

"mediante su notoria havilidad y ser vecino de Elche y de edad 

proporcionada para recorrer los parages de la obra, y celar se 

practique con arreglo al arte en todas sus partes, cuidando de hacer 

los pagos a todos los operarios." (07) 

El 1785 es van signar les escriptures de 

compra-venda del manantial de Barrenas i de les terres que 

havia de travessar la conducció, curosament conservades a 

l'Arxiu Històric Municipal. Segons una nota escrita per 

Ibarra en el mateix expedient, el nom de la font li venia del 

malnom del seu propietari, Gaetà Castelló de Cremades, 

àlies Barrenas, veí de la vila d'Asp. (08) I el 1786 trobem la 

primera notícia de l'obra, ben poc favorable, però, ja que fa 

referència a que en deu mesos s'havien gastat ja tots els 

diners disponibles. Així, en sessió del 27-03-1786 es donà 

compte al Consell que 

"en virtud de Despacho del Supremo Consejo de fecha 05-02-1784 

se está construyendo una cañería para conducir aguas dulces a esta 

Villa desde la de Aspe, cuia obra se havía principiado ará como 

dies meses, en cuio tiempo se ha consumido en ella todo el caudal 

del producto de Saladares que existia en el arca de Propios y 

Arbitrios." 

El Consell debaté la manera d'obtenir més diners i 

el problema que suposaria per als hisendats l'establiment de 

nous impostos de repartiment. Finalment, per a resoldre la 

qüestió, la vila decidí acudir "a la superioridad del Consejo." 

(09) 

Així, doncs, l'execució de les obres estigué repleta 

de dificultats i, en ocasions, els problemes, les 
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susceptibilitats ferides i la paperassa burocràtica estigueren a 

punt d'impedir-ne l'acabament. Fet i fet, a final del 1787 hi 

va haver serioses diferències entre l'Ajuntament i el bisbat. 

La primera notícia d'aquesta disputa fou que en sessió del 

11-08-1787 es féu saber al Capítol una Reial Provisió del 

Suprem Consell de Castella "referente a la representación 

que este Ayuntamiento hizo respecto a las obras en estudio", 

però no s'explica de quina qüestió es tractava. (10) El cas és 

que el 08-10-1787, el Consell decidí nomenar comissaris en 

l'assumpte de l'aigua dolça perquè anassen al Consell de 

Castella o allà on calgués a exposar les queixes que tenia la 

vila respecte al projecte de portada de l'aigua pels problemes 

que s'havien originat. (11) El 22-10-1787 es concretà aquest 

nomenament: el Consell féu poders a l'alcalde major, al 

regidor i a un advocat 

"para entender en la obra de la construcción de la cañería del agua 

dulce, en todo lo referente a la misma y llevar a debido efecto toda 

suerte de diligencias ante quien proceda, usando de la 

representación del Ayuntamiento con amplios y absolutos poderes 

en todo y para todo." 

Amb tot, seguia sense consignar-se a les actes 

municipals quin era el fons de la qüestió. (12) Un mes 

després, el 27-11-1787, es veié en Capítol una carta del 

bisbe Tormo on es feia referència a la Junta creada pel 

Suprem Consell de Castella 

"para el manejo y dirección de las obras de conducción de aguas 

dulces y saludables a esta villa" 

i on es denegava la petició de l'Ajuntament perquè 

"se le libren todos los expedientes, despachos, juntas, cuentas y 

generalmente quantos documentos pertenecen a este asunto desde 

que se proyectó hasta el presente." 

La Junta de l'aigua dolça, presidida pel bisbe, 

decidí que tals documents estaven a disposició del municipi, 

pero que no serien enviats a la Casa Capitular, sinó que els 

interessats haurien d'anar a veure'ls si volien (suposem que 

al palau bisbal o a l'esglèsia de Santa Maria, els llocs de 

poder del bisbe a Elx). Un dels punts del contenciós 

manifestats per l'Ajuntament era "la exhibición del título de 

Arquitecto de Joseph Gonzalez Cuniedo", la qual cosa, 

curiosament, plantejava la vila en un excés de legalisme, tres 

anys després d'haver-se acabat les obres de la capella de la 

Comunió, dirigides pel mateix Gonzàlvez de Coniedo, i el 

mateix any de la Reial Ordre que féu obligatòria en les obres 

la intervenció d'arquitectes titulats per l'Acadèmia. (13) 

Finalment, el 18-12-1787, l'Ajuntament prengué una 

definitiva mesura de força i decidí que no es faria 

repartiment d'impostos entre els veïns per a pagar les obres 

que mancaven de la conducció, ja que l'Ajuntament sentia 

"algunos agravios y perjuicios [...] provenientes de la execución del 

proyecto de conducción de aguas dulces." 

Ni el alcalde ni el regidor, tots dos de la comissió 

municipal formada a l'efecte, van assistir a aquest Capítol, 

tot excusant-se per malaltia. Tanmateix, l'acta conclogué 

amb una expressió de la voluntat d'acord per part de 

l'Ajuntament, 

"haviéndose aplicado el Ayuntamiento a instruirse de todo y a 

subsanar cualquier escrupulosidad material en todas y en cada una 

de las partes que compone la representación y que quedan 

bastantemente precavidas en las conferencias y sesiones que se han 

tenido con el Iltmo. Sr. Obispo y demás indivíduos de la Junta." 

(14) 

I, en efecte, finalment el Capítol, el 05-01-1788, 

"haviendo reflexionado con toda sinceridad y madurez", i a 

la vista de les consideracions fetes pel bisbe Tormo, 

s'avingué a raons i acceptà que 

"tal vez havía dado lugar a el Ayuntamiento para acudir al Supremo 

Consejo aciendo presente como verdaderos agravios y perjuicios 

los que en sí son ningunos" 

i acordà 

"se lleve a efecto el proyecto de dicha conducción de aguas y sus 

obras de las Rentas destinadas de Saladares y del caudal sobrante 

de propios." (15) 

Un any després, finalment, l'assumpte de la portada de 

l'aigua dolça començà a resoldre's definitivament mercè als 

bons oficis que sembla ser que havia practicat el bisbe 

Tormo. Així, en sessió de la Junta d'aigua celebrada el 

21-12-1788 es donà compte que la conducció es trobava feta 

"a toda perfección" des de la font de Barrenas fins el barranc 

de la Sal, 

"con las Aguas corrientes por ella sin haverse experimentado 

minoración, extravío ni detrimento alguno en las mismas, 

resultando en dicho citio con igual abundancia y bondad que en su 

nasimiento, cuyo trecho es de más de diez mil varas y desde cuyo 

punto hasta la pared que sierra el Pantano de esta villa, ay hechos 

varios trosos de cañería, otros de escavación abierta y otros 

principiada, restando solo desde dicha pared del Pantano hasta esta 

población unas seis mil varas." 

El bisbe insistia en que l'obra era "útil, presisa y 

nesesaria" i que s'havia de concloure 

"con la más posible brevedad para que sus vecinos y moradores no 

experimenten en lo sucsesivo la extrema necesidad que en el año 

próximo pasado y anteriores en que les faltó el agua para beber." 

La Junta considerava, així mateix, que ni era prou 

el producte del Saladar i sobrant dels propis destinats per la 

vila, ni convenia fer entre els veïns pudients el repartiment 

que havia estat autoritzat per Reial Provisió del 05-02-1784 

"por haver entendido resistencia y oposición en algunos." En 

voler evitar també impostos extraordinaris, el bisbe proposà 

que es fes un "ofresimiento voluntario por esta villa, su 

universidad de San Juan y vecinos de ambos comunes" per 

tal d'aconseguir 

"que hasiéndose la excavación del cause de la cañería desde el 

Pantano a esta villa en el presente ynvierno lleguen las aguas dulces 

[...] por todo el año próximo viniente de ochenta y nueve." 

Tormo, a més dels 3.000 ducats que portava ja 

donats, en donà 1.000 més, també feren donatius els altres 

membres de la Junta i acordaren dirigir-se al Capítol. 

Aquest, tanmateix, en sessió del 30-12-1788, defugí 

l'invitació de la Junta d'eixir a demanar pel poble 

"para lo que cada vecino tenga voluntad de dar y contribuir a 

beneficio y mayor adelanto de las obras de dicha conducción de 

aguas dulses" 

ja que es trobaven a final d'any i havien de deixar els càrrecs 

tot seguit. Amb tot, els membres del Consell aportaren 

diverses quantitats a la subscripció oberta per Tormo. (16) 

Però a més dels problemes polítics i econòmics 

ressenyats, als llibres d'actes capitulars hi ha consignades 

distintes dificultats tècniques en l'obra de la conducció, 

moltes de les quals seguiren creant problemes durant el vuit-

cents i el nou-cents. Així, a començament del 1789 la Junta 
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féu saber a l'Ajuntament que hi havia problemes en la 

construcció de la canonada, ja que 

"en el citio llamado el Cantalar ay un picacho de monte que está 

amenasando ruína por hallarse con varias aberturas en las partes 

superior y exterior." 

Aquest cim, a més d'impedir fer l'excavació per a 

l'aigua dolça, amenaçava destruir la sèquia Major, per la 

qual cosa els de la Junta demanaren a l'Ajuntament que el 

derrocàs i s'oferien a fer-ho ells si l'Ajuntament els ho 

abonava. (17) Un mes més tard, el mestre Felip Garcia havia 

fet ja el 

"rompimiento y desmonte del picacho del citio llamado del 

cantalar, habiéndose evitado los perjuicios que podían haberse 

ocasionado a la acequia." (18) 

Segons Ibarra, el cabal de la font de Barrenas 

s'augmentà en obrir-li dues mines, mercè a les quals es 

produiren 75 raigs d'aigua constant de bona qualitat. El 

mateix Ibarra donà, amb una exactitud no exempta 

d'admiració, les dades de l'obra: 18.000 vares de canonades 

en el naixement de la font; una casamata de carreus per a 

resguardar la font; al costat, una rafa, també de carreus, pel 

centre de la qual travessava el riu d'Asp la canonada de 

cadufs de fang vidriat; 32.560 vares cúbiques d'excavació i 

rebaix; 15.153 vares cúbiques de fàbriques de pedra, rajola i 

maçoneria; 15 ponts de llargària variable entre les 37 i les 

100 vares, i de 9 a 22 vares d'altura; 14 casetes a manera de 

garites, amb portes i claus per al registre; 6 piques 

descobertes, amb aigua perenne per als pastors, els viatgers i 

els llauradors; 194 respiradors de pedra; i una font pública 

de carreus de pedra que fou instal·lada en la plaça de la 

Mercè. (19) Segons Gozálvez, la conducció tenia una 

llargària de 16,4 qm, el diàmetre de la canal era de 21 cm i el 

cost fou de 906.989 reals. (20) 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 07-06-1782 i memorial annexe, 

AHME. 

(02) Ibídem, acta del 23-08-1782 i memorial annexe, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 30-10-1782, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 05-04-1783 i memorial annexe, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 20-06-1783, AHME. 

(06) Llig. 5, exp. 2; Libro de Cabildos, memorial annexe a l'acta del 

22-10-1784, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 22-10-1784 i memorial annexe, AHME. Pedro 

IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 270. 

(08) Llig. 6, exp. 29, AHME. 

(09) Libro de Cabildos, acta del 27-03-1786, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 11-08-1787, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 08-10-1787, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 22-10-1787, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 27-11-1787 i memorial annexe, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 18-12-1787, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 05-01-1788, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 30-12-1788, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 06-02-1789 i memorial annexe, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 12-03-1789, AHME. 

(19) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 269-271. 

(20) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 86. 

 

05. ARRIBADA DE L'AIGUA 

 

Finalment, el 22-06-1789, segons Ibarra, arribà l'aigua dolça 

al molí Nou, on s'alçà una font amb vuit piques. El dia 29 es 

féu una gran funció entre festes i manifestacions d'alegria 

deliciosament descrites pel cronista: 

"Se allanó el terreno, formándose una plazuela y poyos o bancos. 

Se adornó el sitio con gallardetes, palmas, vistosos tapices y 

damascos. Dispúsose un tablado en el frente principal de la 

plazuela, donde se situaría la música. Acudieron su ilustrísima 

acompañado del canónigo Andreu, de su secretario, de los señores 

curas y vicarios de las parroquias de Elche y de otros muchos 

eclesiásticos, con las comunidades de religiosos franciscanos y 

mercedarios. El Ilustre Ayuntamiento en corporación, caballeros, 

ciudadanos y oficiales del ejército, con el regimiento de Soria que a 

la sazón se encontraba en Elche. Apenas quedó gente en el pueblo, 

haciendo subir la cifra de concurrentes un testigo, a más de 12.000 

personas. El crecido número de tiendas de campaña, los muchos 

carruajes, las diferentes instalaciones formaban un vistoso 

campamento de muy hermosa perspectiva. Allí se vendían 

comestibles y allí había de todo cuanto se necesita para surtir de 

víveres a una numerosa población. Llegado el instante solemne y 

habiendo tomado asiento el Sr. Obispo en un cómodo sillón, soltose 

el agua que, rapida, brotó por los ocho caños. Estruendosos vítores 

y aclamaciones llenaron el espacio a los sonoros acordes de la 

música y múltiples explosiones de voladores cohetes anunciando el 

fausto suceso. Las campanas del pueblo respondieron a la señal." 

(01) 

En contrast amb aquesta vibrant descripció, 

tanmateix, a les actes municipals no hi ha constància dels 

festius esdeveniments però, en canvi, el 24-07-1789 es deia 

que aquest mateix dia l'escrivà de la Junta de l'aigua dolça 

havia passat ofici verbal al Capítol que l'aigua es trobava en 

les immediacions de la vila i aviat hi seria "dentro de ella", 

per la qual cosa la Junta havia acordat celebrar quatre dies 

de funció en acció de gràcies a principi del mes d'octubre, un 

dels quals dies corresponia a l'Ajuntament, al qual li semblà 

bé l'acord i nomenà per a fer el sermó un canonge d'Oriola. 

(02) Uns mesos més tard, el 11-09-1789, el Capítol acordà 

que per ban es fes saber al públic la festivitat que celebraria 

la vila els dies tres, quatre i cinc d'octubre en acció de 

gràcies per l'arribada de l'aigua de Barrenas a Elx, 

"a fin de que procuren animarse y coadyuven a la celebridad de esta 

función por medio de adornar sus casas e yluminarlas en las tres 

referidas noches, con especialidad los Gremios con aquellos 

adornos que les paresca y pueda[n]." 

El Capítol nomenà dos comissaris 

"para que más y más muevan los ánimos de los Artistas 

especialmente y de los vecinos." (03) 

Així doncs, l'aigua arribà a la plaça de la Mercè, a 

una font de pedra picada, al lloc ocupat des del quatre-cents 

per l'antiga font d'aigua salada de Santa Llúcia, la qual passà 

a ser d'aigua dolça. Segons Ramos es va muntar una font 

provisional amb vint canons. També diu que, després 

d'arribar l'aigua dolça a Elx, l'arquitecte Gonzàlvez de 

Coniedo féu un projecte de les noves fonts que s'havien 

d'instal·lar a la ciutat. Segons Gozálvez, l'aigua fou 

distribuïda en quatre fonts. (04) Però el fet cert és que, a 

banda de la font (o les fonts) d'aigua dolça, les d'aigua salada 

continuaren existint fins el segle XX. Aquest fet venia 

motivat per l'escassedat de l'aigua dolça i la fragilitat de la 
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conducció, la qual cosa féu que ben aviat hi hagués 

problemes d'abastiment, mentre que de la salada rarament en 

mancava per al consum domèstic i dels animals. 

L'arribada de l'aigua dolça originà algunes 

transformacions en l'espai urbà d'Elx, sobretot pel que fa a 

les fonts d'aigua salada. Així, el 11-06-1790, els síndics 

exposaren que 

"en la Plaza mayor llamada de arriba y a las inmediaciones de la 

sisterna propia de la villa se encuentran dos pilas de piedra franca 

de bastante magnitud cuyo destino era para abrevar las bestias en 

las ocasiones que no corriesen las fuentes, lo que en el día no 

subsiste mediante a haver agua dulce en el pueblo." 

S'afegia que 

"a más de no reportar utilidad, causan notorio perjuicio a la plaza y 

su desencia requieren se buelvan dichas pilas con dirección asi a la 

pared fixándolas con yeso para que con ello se evite el mal uso que 

de ellas se hase por los vesinos y vendedores de dicha plaza." (05) 

Com hem dit, malgrat haver aigua dolça, les fonts 

d'aigua salada continuaren en ús i, per tant, s'havien de 

seguir reparant. Hi ha noticies de despeses fetes durant la 

última dècada del segle en la font del pont Vell, en la de la 

Pescateria i en la de la plaça de la Fruita. Així, el 

13-08-1790, el mestre d'obres Felip Garcia presentà un 

certificat de les obres fetes en la font del pont Vell, ço és 

"la limpia de los conductos y pilas subterráneas de la Fuente del 

puente principal de esta villa, desde la casilla de distribución del 

portal de Orihuela hasta la mencionada fuente." (06) 

L'estiu següent, el 1791, Garcia féu més 

reparacions en aquesta font del Pont. (07) També el 1792 el 

mestre Garcia presentà un certificat d'haver composat i 

netejat 

"las dos balsitas y conducto donde se reciben las aguas saladas para 

el consumo de las fuentes de esta villa y su arrabal de San Juan que 

existen en el huerto llamado del Chocolatero." (08) 

El 1793, Joaquim Irles i Felip Garcia, mestres 

pedrapiquer i albanyil respectivament presentaren dos 

certificats, l'un de 109 reals per haver fet reparacions en el 

piló divisori de l'aigua de la font del pont Major i l'aigua de 

la Universitat de Sant Joan, i l'altre de 132 reals gastats en la 

"composición y limpia de la cañería de agua salada y reparos en la 

cubierta de la acequia Mayor dentro de la población." (09) 

A finals del mateix 1793 es va veure un nou 

certificat de Felip Garcia d'haver fet repassos en la font del 

pont principal i d'haver netejat la de la pescateria, a més de 

tapar forats de la sèquia Major en el carrer de Santa Maria. 

(10) El 1796 l'Ajuntament veié un nou certificat del mestre 

Felip Garcia segons el qual havia gastat 132 reals en fer 

reparacions en la canonada de la font de la plaça de la Fruita. 

(11) També a finals del 1797, amb el sobrant de propis del 

1795, es decidí "atender a una obra pública de presisa 

nesecidad aprovada por superiores tribunales," la qual 

consistia en refer una part de la conducció de les fonts 

d'aigua salada, conforme ho tenia ja manat el Consell de 

Castella, per a la qual cosa calia fer els capítols i traure l'obra 

a remat públic. (12) Dos dies després es van veure els 

capítols per a traure a subhasta aquesta "nueva cañería de 

agua salada" i s'acordà que es tragués a subhasta i es 

publicàs ban 

"para que se inteligencie al público a fin que acudan a la Lonja de 

esta Casa de Ayuntamiento en el día veinte y siete de este presente 

mes a poner postura a dicha obra." (13) 

El 1798 el pedrapiquer Yrles féu despeses de 

reparació de les fonts públiques i un particular, Josef 

Alonso, havia conclòs la canonada de les fonts "que tenía a 

su cargo." El Capítol manà que Yrles mesuràs les vares que 

corresponien a la vila i a la universitat, des del piló de la 

plaça de la Fruita fins la font del Pont, per a abonar-li-les. 

(14) El mateix 1798 es posà reixa i cadenat a la font de la 

plaça de la Fruita, en una millora que costà tretze lliures. 

(15) 

A més d'aquestes intervencions en l'abastiment 

d'aigua salada, ben abundants com podem veure, es 

començà a haver de reparar també la nova conducció de 

l'aigua dolça. Així, el 1791 es veié un certificat de Felip 

Garcia per haver composat "la cañería de la fuente común de 

la plaza de la Merced." (16) Aquesta reparació degué ser de 

les primeres fetes en la conducció d'aigua potable acabada 

de construir, però, segons els llibres d'actes, l'any següent, el 

1792 ja s'havia trencat la conducció de l'aigua dolça i calia 

reparar-la, a més de fer fonts noves i noves conduccions per 

a aquestes fonts. El tràmit per a les obres es devia trobar 

prou avançat, ja que, segons es deia, el Consell de Castella ja 

les havia aprovades. (17) Tanmateix, malgrat aquestes 

reparacions, quan el botanic Cavanilles visità Elx, el 1796 o 

el 1797, referí el mal estat en que es trobaven les 

conduccions de l'aigua dolça: 

"pasé por debaxo de los arcos y aqüeductos por donde vienen las 

aguas del pantano para el riego, y las dulces de Aspe para el 

consumo del pueblo: noté poca solidez en estos últimos, y que 

perdían parte de sus aguas, tal vez por haberse construído la obra 

con precipitación, o por mala elección de materiales; y admireme al 

ver que una villa tan rica i populosa como Elche miraba con 

indiferencia semejantes quiebras, sin perfeccionar y conservar la 

utilísima obra de su difunto Obispo." (18) 

A finals del set-cents hi començà a haver també un 

interès per l'abastiment d'aigua als particulars. Així, el 1794 

l'abadessa de Santa Clara dirigí dos escrits al Consell 

demanant que se'ls instal·làs aigua corrent. En el primer 

sol·licitava que es reintegràs 

"la presa de la agua viva que goza dicho convento del citio que hoy 

se halla a espaldas del Molino del Real junto a su cubo a el huerto 

llamado del Chocolatero en donde la tomava de la Azequia 

Mayor." 

El Consell opinà que, com "el arreglo presente 

subsiste de serca de 50 años", devien informar els síndics. 

(19) En l'altre escrit les monges demanaven permís per a 

prendre aigua 

"de la fuente de la Dulce para el consumo de su comunidad en el 

modo que lo demuestra", 

la qual demanda també passà a informe dels síndics. (20) 

Respecte a l'aigua salada, l'Ajuntament acordà que les 

clarisses podien prendre l'aigua "a espaldas del palacio de su 

Excelencia con la medida de una pluma", i el cost de les 

obres i la conducció fins el convent seria a carreg de les 

religioses. Tanmateix, la concessió d'una altra "pluma" feta a 

les monges per la Junta de l'aigua dolça, segons el Capítol, 

s'entenia només en el cas "de no correr aquellas o no 

quererse haprovechar de ella." (21) 

A finals del set-cents es començà també a sentir la 

necessitat de distribuir l'aigua dolça per tota la població. 
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Així, el 25-05-1799 el síndic procurador general de la vila 

féu una proposta de gran interès, la qual consistia en invertir 

el sobrant d'utensilis en "girar e incorporar la agua dulce en 

la cañería de agua salada," tenint en compte 

"lo penoso que le es a una pobre acudir por un cántaro de agua 

desde la Universidad de San Juan, Parroquia del Salvador y Arraval 

de Santa Theresa a la Fuente de la plaza de la Merced," 

la qual cosa feia que el mateix síndic hagués vist 

"o mercar el agua, que la vendían, o llenar el cántaro de la Asequia 

de Marchena." 

La proposta del síndic era que l'aigua dolça 

estigués distribuïda per totes les fonts de la població i, 

conscient que no hi hauria prou aigua, demanava que "los 

caños se minoren." El síndic avisava que algunes persones 

podrien opinar que la conducció de l'aigua salada es trobaria 

ensalobrada, però ell pensava que no era així, ja que 

"por el corto tiempo que se halla construida, estará tan buena como 

la del agua dulse." (22) 

Tanmateix, com les competències sobre l'aigua 

potable no eren municipals, sino de la Junta de l'aigua dolça, 

el Capítol només acordà que 

"sin perjuicio de la fuente de la Plaza de la Merced, ni de la cañería, 

se derrame aquella agua que se pueda a las demás fuentes de la 

población con que todos los vecinos disfruten con comodidad de 

este provecho por los mismos conductos de ellas, por ahora y hasta 

que la Real e Yltma. Junta de aguas dulces disponga la formación 

de otras si conviniese." (23) 

Aquesta proposta, tanmateix, no degué anar 

endavant, ja que el 1830, el Capítol es referí a l'existència 

d'una sola font en constatar que el veïnat es queixava perque 

els "quintos" acantonats a Elx escuraven olles i cassoles en 

"la única fuente que existe de agua dulce en el día, en la plaza de la 

Merced." (24) 

En canvi, en la "Memoria del estado que formó de 

la Villa de Elche en el año 1802 Juan Francisco Furió de 

Almela por encargo del Mayordomo del Infante Don 

Antonio, cuando pasaron S.S.M.M." es referia l'existència 

de quatre fonts d'aigua potable. (25) Veiem, doncs, que són 

contradictòries les notícies respecte al número de fonts 

d'aigua dolça que hi havia a Elx a finals del set-cents, ja que, 

mentre que els documents municipals de govern parlen 

només de l'existència de la font de la plaça de la Mercè, 

altres autors o relacions diuen que a la població hi havia 

diverses fonts d'aigua potable. Som de l'opinió, però, que, 

malgrat els projectes que hi hagué, només la font de la plaça 

de la Mercè degué disposar d'aigua potable d'una manera 

contínuada. 

D'altra banda, malgrat haver-se acabat la conducció 

d'aigua dolça, el Capítol continuà ocupant-se de l'aigua 

potable mantinguda als aljubs com una mesura de policia 

urbana municipal. Així, el 1794 el Capítol considerà els 

perjuís que originava a veïns i forasters el fet que molts dels 

aljubs del terme es trobaven 

"inundados de ruínas, sin observarse aquella monda y limpieza que 

corresponde en todos tiempos quando se nececite, de aquellos 

vecinos de las propiedades y haciendas que tienen y reportan su 

beneficio de las aguas sobrantes de lluvias, [...] no pudiéndose 

aprovechar sus aguas para su bebida en los caminos," 

per la qual cosa s'acordà fer ban perquè els interessats 

netejassen els aljubs i les vessants. (26) Aquesta preocupació 

municipal per l'abastiment d'aigua als aljubs continuà els 

anys següents i el 1799 es prengué de nou el mateix acord i 

es féu ban perquè els propietaris netejassen 

"los algibes del término y se compongan los que se hallen rotos." 

(27) 

 

NOTES 

(01) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 272-273. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 24-07-1789, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 11-09-1789, AHME. 

(04) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 341. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 86. 

(05) Libro de Cabildos, acta del 11-06-1790, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 13-08-1790, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 12-08-1791, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 16-11-1792, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 10-05-1793, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 31-12-1793, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 16-09-1796, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 20-12-1797, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 22-12-1797, AHME. 

(14) Ibídem, actes del 18-05-1798 i 25-05-1798, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 25-05-1798, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 19-04-1791, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 27-01-1792, AHME. 

(18) Antonio CAVANILLES, Observaciones sobre la historia natural, 

geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, 

1797, vol. 2, p. 273. 

(19) Libro de Cabildos, acta del 24-01-1794, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 28-02-1794, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 29-03-1794, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 25-05-1799 i memorial annexe, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 05-07-1799, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 11-08-1830, AHME. 

(25) Transcrit en Pedro IBARRA, "Elche hace ciento veintidos años", 

El Papagayo, 08-06-1924, p. s/n. 

(26) Libro de Cabildos, acta del 03-10-1794, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 27-09-1799, AHME. 

 

1.04. CONSTRUCCIONS PÚBLIQUES I REFORMES URBANES 

 

Com a conseqüència de la prosperitat econòmica a l'Elx de 

la segona meitat del set-cents, hi va haver nombroses 

intervencions públiques i privades en edificis arreu la ciutat, 

a més de les que ja hem estudiat vinculades als barris de nou 

traçat. Aquestes intervencions abastaren els grans edificis de 

la població, com ara l'esglèsia de Santa Maria, la casa 

consistorial o el rellotge de Calendura, però també altres 

esglèsies, palaus, convents, ermites i edificis per a 

l'abastiment d'aliments —com ara la pescateria i la 

carnisseria—. Molts d'aquests edificis (convents i ermites 

especialment) que han condicionat la forma del centre antic 

d'Elx tenien originàriament, com assenyala Bortolotti (01), 

funcions de tipus educatiu, assitencial, sanitari i de vegades 

productiu. Eren en gran mesura els "serveis" de la ciutat fins 

la fi del set-cents. Les intervencions en aquests edificis 

anaren acompanyades d'una intensa actuació de 

transformació de l'espai urbà, bé per l'ocupació que feien els 

particulars, amb permís del Consell, de terrenys residuals de 

muralla, carrerons i atzucacs, bé per una primerenca voluntat 
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del municipi d'ordenar carrers i places, tapar sèquies i 

reglamentar les activitats urbanes. Les noves instal·lacions i 

construccions, les reformes urbanes i els plets entaulats entre 

els diversos poders presents a Elx sobre la possessió de 

certes parts del territori, feren que durant el set-cents s'iniciàs 

també entre nosaltres la representació gràfica de tots aquests 

elements en plànols i mapes moderns. 

 

NOTES 

(01) Lando BORTOLOTTI, Storia, città e territorio, 1987, p. 179. 

 

00. ESGLÈSIA DE SANTA MARIA 

 

La gran obra arquitectònica del set-cents a Elx, amb un gran 

significat social i urbanístic per als poders de la ciutat, fou 

l'acabament i la consolidació de l'esglèsia parroquial de 

Santa Maria de l'Assumpció la qual es va començar, com 

hem vist, el 1673 i s'acabà durant la primera meitat del set-

cents, encara que els problemes constructius que hi van 

aparèixer feren que les obres continuassen durant gairebé tot 

el segle, fins el 1784. Es tractava de l'edifici més culte, 

monumental i complex des del punt de vista tipològic que 

mai abans s'havia fet a Elx, el qual, a més, malgrat els 

aspectes barrocs de l'ornamentació, s'ajustava a la proposta 

arquitectònica de les normes de l'Acadèmia. Els arquitectes 

que dirigiren les obres durant la segona meitat del segle XVIII 

foren els acadèmics Marcos Evangelio (1758-1767) i Josep 

Gonzàlvez de Coniedo (1778-1784), aquest últim centrat 

només, segons sembla, en l'acabament de la capella de 

Comunió. (01) 

El temple de Santa Maria és una enorme mola 

emergent, de grans dimensions, l'impacte visual de la qual 

no és del tot comprensible només des del plánol, sino que 

s'ha d'entendre des de l'alçat, mercè a l'enorme volum que 

destacava poderosament per damunt de les petites cases 

d'una o de dues plantes de l'Elx anterior al nou-cents. Es 

tracta de la gran obra setcentista que, des de la ciutat, 

requalificà el territori i el paisatge urbà. A l'esglèsia de Santa 

Maria d'Elx pren forma aquella consideració d'Unwin en 

referir-se a la comprensió de la ciutat: 

"en una imagen hay mucho que depende de la relación, los 

alrededores, el contraste de una parte con otra. Por un lado el 

tamaño no es apreciado en si mismo. Sólo se aprecia por su relación 

con algún modelo conocido, por una comparación o por contraste. 

No es cuando estamos cerca de Chartres o de Amiens o de 

Beauvais cuando apreciamos su impresionante carácter; sino que es 

cuando obtenemos alguna perspectiva que muestra estas catedrales 

elevándose por encima de las casas circundantes y cuando somos 

capaces de alguna manera de medirlas por su relación y contraste 

con dichas casas, cuando apreciamos el esplendor completo de sus 

dimensiones." (02) 

La potent volumetria de l'esglèsia de Santa Maria, 

en contrast amb el fràgil perfil de les palmeres, i en tant que 

fita visual i històrica, ha definit la imatge i el perfil de la 

ciutat d'Elx, tant en la seua pròpia realitat física, com en la 

idea de ciutat i de paisatge que en tenien els seus habitants. 

No debades, a més de les seues característiques formals, s'hi 

representa cada catorze i quinze d'agost des del segle XV la 

Festa o Misteri d'Elx, drama sacro-líric que celebra 

l'Assumpció de la Mare de Déu al cel d'una forma 

enterament cantada, amb una agosarada tramoia 

escenogràfica obra del mateix arquitecte Marcos Evangelio. 

La Festa d'Elx fou patrocinada pel Consell municipal des del 

1609 i esdevingué la gran celebració cívica de la vila, fins el 

punt que el 1632, pel que diuen, els il·licitans arribaren a 

defendre-la davant el papa de Roma Urbà VIII (qui els dona 

la raó) quan el bisbe d'Oriola intentà suprimir-la seguint les 

determinacions del concili de Trento. La importància de 

l'esglèsia de Santa Maria per a la població d'Elx es féu 

evident, ja abans d'acabar-se l'edifici, amb motiu de la 

disputa que es mantingué entre el 1745 i el 1758 sobre les 

obres de reparació i d'acabament, quan hom barallà diverses 

alternatives per a la capçalera (bé amb girola i deambulatori, 

bé sense ell) per al material de la coberta (de maçoneria, de 

fusta o de pedra tallada) i per al conjunt de l'espai interior, 

disputa que acabà, finalment, amb la negativa a reduir la 

riquesa, l'espai i el volum de l'edifici. 

Com ja hem vist, l'esglèsia es troba situada enmig 

de l'antiga vila murada i ocupa un espai rectangular exempt 

d'altres edificacions. Navarro la descriu formada per una nau 

dividida en quatre trams, amb capelles entre els contraforts 

perforats, creuer format per l'interrupció de les capelles i 

girola. Darrere de la girola hi ha la capella de la Comunió i 

en el mur de l'evangeli, sobre la capella corresponent al 

primer tram, s'alça una torre quadrada que, en planta, 

sobreix de la línea dels murs. La nau es troba coberta per 

una volta de canó amb llunetes que es recolza sobre arcs 

faixons assentats directament sobre els contraforts; el creuer 

es troba cobert per una cúpula sobre tambor i petxines. (03) 

L'esglèsia té set entrades: la principal és la gran portada dels 

peus que mira a ponent, amb un extraordinari conjunt 

escultòric de l'estrasburgués Nicolau de Busi; a continuació, 

els portals de Sant Agatàngel, també de Busi, i de Sant Joan, 

un en cadascun dels murs del segon tram de la nau, el primer 

al nord i el segon al sud; després, ja en el creuer, el portal de 

l'Orgue, al nord, obra de l'arquitecte Marcos Evangelio, i el 

portal del Sol i de la Lluna, al sud, dels pedrapiquers Irles; 

un altre portal és el de la Comunió, en el mur de tancament 

de la capella homònima, a l'est; i finalment hi ha la porta 

Xequica, a migdia, en l'avantsacristia. Aquests portals, a 

excepció de la porta Xequica, estan adornats amb una 

interessant decoració —bigarrada en ocasions— d'estatues, 

columnes, cartel·les i llegendes, fullaraca i angelots, 

disposada a manera de grans retaules de pedra que 

contrasten amb els murs llisos de l'esglèsia i que feien 

destacar aquesta arquitectura en el perfil d'Elx. (04) Els 

portals de l'esglèsia de Santa Maria, sobretot el portal Gran, 

són un bon exemple de les façanes-retaule sis-centistes al 

País Valencià estudiades per Trinitat Simó, entre les quals, a 

més de la d'Elx, destaquen les de les esglèsies de Llíria, de 

Vinaròs i de Sant Miquel dels Reis i del Carme a la ciutat de 

València. Segons Simó, aquestes façanes-retaule foren 

introduïdes al país cap a mitjan segle XVII i bàsicament 

consistiren en la incorporació del gran retaule de l'altar 

major, element de molta tradició a les esglèsies, a la façana 

principal. (05) 

Com en molts altres pobles del País Valencià, a 

l'esglèsia de Santa Maria d'Elx, sobre el conjunt volumètric 

de l'edifici i sobre el perfil de la ciutat, destacaven la cúpula i 

el campanar. Per a Navarro, les cúpules com la nostra, 
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cobertes amb teula vidriada de color blau són l'element més 

típic del barroc valencià. Diu que Tormo n'assenyala setanta 

cinc al regne de València i trenta cinc al regne de Múrcia. 

Totes tenen idèntica distribució: mitja taronja (apuntada la 

d'Elx), sobre les petxines compreses entre els arcs que 

ocupen el tram central del creuer. Navarro hi distingeix tres 

grups: cúpules amb tambor i cupulí, cúpules sense tambor ni 

cupulí i, el més característic, cúpules amb tambor i sense 

cupulí, com és la d'Elx. L'estructura d'aquestes cúpules és 

nervada, però els nervis són, sobretot, decoratius i, per a 

Navarro, s'aproximen més als de la capella Pazzi de 

Brunelleschi que als de Siloé i seguidors a l'Andalucia del 

sis-cents, on els nervis aguanten la plementeria. A les 

cúpules barroques del País Valencià la plementeria es 

disposa en faixes circulars i el pes és suportat pel tambor, el 

qual té un perfil poligonal per fora i circular per dins, per tal 

d'augmentar la superficie de sustentació. (06) Pel que fa als 

campanars, també foren un element habitual en l'arquitectura 

barroca del regne de València, com ja observà Antoni Ponz. 

Per a Navarro, la torre barroca valenciana derivaven 

directament de les torres renaixentistes italianes, en les quals 

influïren tant els minarets com les torrasses medievals. 

Durant els segles XVII i XVIII, es construí habitualment 

només una torre, als peus de l'esglesia i encastada dins 

l'edifici. La planta solia ser quadrada i tenir quatre cossos 

sobre un sòcol de grans dimensions, separats per motllures a 

manera de cornises, amb l'últim cos perforat per a 

col·locar-hi les campanes. El cobriment solia ser una volta 

rebaixada que no s'advertia des de l'exterior, des d'on es veia 

l'ampit. El campanar de l'esglèsia de Santa Maria d'Elx és de 

planta cuadrada i té tres cossos separats per cornises de gran 

vol, murs llisos i angles adornats amb pilastres. Aquest 

campanar estigué cobert amb un xapitell de pissarra 

importada de Gènova, coronat per una figura, anomenada 

giraldo, que duia en la mà una creu i que girava conforme 

bufava el vent. Tot el conjunt fou destruït per un incendi la 

nit del 24-12-1792. (07) 

Després de les importants obres fetes a finals del 

sis-cents i a principi del set-cents, cap al 1740, l'esglèsia es 

trobava sense cap arquitecte al front de les obres i 

pràcticament acabada, però amb els murs clevillats. Aquell 

any de 1740, tanmateix, mentre s'acabava de daurar el 

cambril de la Mare de Déu i l'escultor Jaume Bort traçava el 

dibuix del tabernacle, es van obrir més els clevills de la part 

alta dels murs, la qual cosa originà un intens debat sobre 

l'estat de la construcció. (08) Durant les dècades següents, 

els esforços del Consell d'Elx i del bisbat tendiren a reparar 

els danys de la fàbrica ja construïda procurant no perjudicar-

ne les proporcions, a més d'acabar la capella de Comunió. 

S'obrí, així, un dels episodis més interessants del procés de 

transformació de la ciutat d'Elx a través de l'edifici més 

emblemàtic. Com assenyala Navarro es barrejaren els 

interessos dels contractistes, el desinterès del Consell 

municipal, que preferia invertir les rendes en la reparació del 

pantà, l'enfrontament entre la vila i el senyor, el desig 

d'aquest últim d'augmentar les seues rendes i les suspicàcies 

entre l'Audiència de València i el Consell de Castella. Tot 

plegat donà com a resultat el menyspreu d'interessants 

informes, com ara el de l'arquitecte Gaspar Cayon i 

l'acceptació d'altres que, si s'haguessen dut a terme, haurien 

deixat l'esglèsia coberta amb un sostre de fusta. (09) 

Al llarg de 25 anys es van fer sis memorials sobre 

l'estat de l'esglèsia i les actuacions que hi calia fer. Aquests 

memorials eren contradictoris entre ells, ja que mentre en 

uns es deia que seria prou amb reforçar l'obra feta, en uns 

altres es deia que s'haurien de fer profundes modificacions. 

El primer memorial, del qual ja n'hem parlat, es féu el 1733; 

després se'n feren els anys 1745, 1751, 1752 i 1753, i, 

finalment, el 1758 Marcos Evangelio redactà un informe que 

fou el definitiu, ja que el Consell de Castella decidí seguir-lo 

per a acabar les obres. 

El memorial del 01-03-1745 fou redactat per ordre 

de l'Audiència de València pels arquitectes Joseph Vilar de 

Claramunt i Joseph Herrero, els fusters Ipòlit Rabanals i 

Sebastià Marquès i els manyans Vicent Selda y Baptista 

Pastor. (10) Per a fer aquest informe la vila d'Elx comprà al 

fill i hereu de l'arquitecte Fauquet "el modelo, planta y perfil 

de la iglesia [...] en tres distintos papeles," documents que 

entregà als pèrits el 23-02-1745. Segons Navarro, un plànol 

era de la nau de l'esglèsia ja construïda, un altre era de la 

capella de la Comunió que s'havia de fer encara i el tercer, 

del tabernacle de l'altar major. (11) En contra de l'informe 

del 1733, al del 1745 els pèrits assenyalaven que l'esglèsia 

tenia molt perill de caure, ja que consideraven que els 

clevills eren deguts al mal estat dels fonaments; també 

assenyalaven que la façana principal podia esfondrar-se en 

mancar-li un arc de descàrrega sobre la fornícula central. 

Vilar i Herrero plantejaren una intervenció dura consistent 

en reforçar els arcs del creuer, les capelles i les finestres, 

com també desfer els arcs de la girola i el nínxol de la façana 

principal, a més de suprimir-hi les columnes salomòniques. 

(12) No es féu res d'allò indicat en aquest informe, però el 

1746 un terratrèmol agreujà la situació de la fàbrica i el 1751 

es van desprendre algunes pedres de la part alta. (13) Aquell 

mateix any s'encomanà un nou informe als mestres Pere 

Pardo, Josep Pardo i Miquel Frància, els quals aconsellaren 

llevar pes a la coberta i estretar els arcs del claustral. 

Navarro suposa que les solucions proposades no degueren 

agradar ni al bisbe ni al Consell, ja que disminuïen la 

qualitat artística de l'edifici i tenien un elevat cost econòmic. 

(14) 

Així que el 27-06-1752, la vila demanà un altre 

informe a Gaspar Cayon, "maestro arquitecto de toda 

inteligencia," que havia treballat a les catedrals de Cadis i 

Guadix i, com hem dit, es trobava a Múrcia per a 

inspeccionar la catedral. Segons Navarro, l'informe de 

Cayon 

"difiere de lo expuesto por los arquitectos precedentes y sirve de 

enlace con la visión posterior de Marcos Evangelio, ya que traslada 

el problema a las partes altas del edificio, al considerar que las 

grietas de los muros exteriores y la falta de seguridad en los fajones 

proviene del gran peso que se ven obligados a sustentar." 

L'opinió de Cayon era que per a reparar l'esglèsia hi hauria 

prou amb col·locar tirants de ferro sobre els arcs faixons, 

grapar els clevills i substituir les dovelles dels arcs que 

s'havien desgastat. (15) 

Tanmateix, el Consell de Castella encomanà 

l'alcalde d'Alacant que es fes un nou informe. L'alcalde trià 

el mestre fuster Hipòlit Ravanals i el mestre d'obres Joseph 

Herrero, veïns de València, a més dels mestres d'obres 
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Joseph Terol d'Alacant i Joseph Irles i Antoni Morell d'Elx. 

(16) Aquests mestres presentaren un nou dictamen el 

18-01-1753, el contingut del qual contradia l'opinió de 

Cayon, coincidint amb el dictamen del 1745. Com assenyala 

Navarro, aquesta opinió es trobava mediatitzada per diversos 

interessos, ja que l'arquitecte Josep Herrero havia participat 

en el dictamen del 1745 i Irles es volia quedar amb la 

contracta de reconstrucció de l'esglèsia. I hi havia més 

guanys a les obres descrites en els memorials dels anys 1745 

i 1751, amb abundants enderrocs i reconstruccions, que no 

pas a les reparacions dels memorials dels anys 1733 i 1752. 

(17) El 06-05-1753 se'n féu encera un altre de memorial, 

signat per l'arquitecte Fra Antoni de Villanueva, pels 

pedrapiquers Bernat Vidrié i Llorenç Chàpuli i pels alarifs 

Vicent Galvany, Tomàs Puerto i Pere Pardo, els quals 

coincidiren amb l'opinió de Cayon. Malgrat això, el Consell 

de Castella subhastà les obres el 1754 seguint el memorial 

d'Herrrero i Terol i se les quedà el mestre d'obres Vicent 

Diaz, un testaferro d'Irles. (18) 

Tanmateix, el bisbe d'Oriola Juan Elias Gómez de 

Teran es va dirigir al rei exposant que 

"la iglesia parroquial de Santa Maria de Elche, diócesis del 

suplicante, es suntuosa y de hermosa fábrica de cantería, y a 

ocasión de faltar en ella algunas obras y haber caudales destinados 

detenidos por providencia del Supremo Consejo de Castilla, 

deseosa la villa de la conclusión de su iglesia, acudió a dicho 

Consejo solicitando expediente, que fue sometido a la Real 

Audiencia de este Reino de Valencia, y por sus ministros el actual 

Alcalde Mayor de Alicante, quien pasó a nombrar sujetos para la 

visura de dicha iglesia, relación del estado de sus obras y proyecto 

de capítulos para su remate." 

Tanmateix, afegia el bisbe, 

"cuando la villa creyó lograr su buen deseo, se encuentra con el 

descontento de estar previendo la desgracia i fealdad de dicha 

iglesia, pues a ello se dirigen los capítulos del remate, expresados 

de haberse de estrechar (sin necesidad) las capillas del cuerpo de la 

iglesia, y de hacerse cubrir la obra de mampostería, impropia de la 

hermosa cantería de que se halla fabricada la iglesia, después de 

consumirse inútilmente el dinero y de otros graves inconvenientes, 

entre ellos exponerse a ruína un famoso órgano, que a esfuerzo de 

las pobres rentas de fábrica de dicha iglesia se halla construído." 

(19) 

El bisbe arribava a denunciar els interessos dels 

contractistes, ja que 

"llegava a lo sumo su dolor en la Consideración de estarse mirando 

desgraciada y afeada la Hermosura de tal Iglesia sin la necesidad 

que havía querido figurar la ambición al dinero en los sujetos del 

remate, su mala fe en las diligencias para conseguirlo y notorio 

engaño en el valor, pues el total de coste de cuantas obras podía 

necesitar la Iglesia a la maior perfección executadas y conforme a 

la hermosura de las demás de ella era en cortísima diferencia la 

mittad del precio del remate referido, según lo evidenciavan las 

dilijencias que acompañavan al memorial de general visura de toda 

la Iglesia por los Maestros de maior inttelijencia de aquellos 

Pueblos." 

D'altra banda, la vila també exposà que 

"al Maestro en cuio favor se havia hecho el rematte le quedava 

todavía la puerta aviertta a exijir mayores porciones del producto de 

dicho arvitrio por haver Capittulado que si Caminando en las obras 

que havía de ejecuttar se descubriesen y manifestasen otras no 

comprehendidas en el rematte se le havían de abonar y pagar en 

esta consideración y a la de que una de las que tenía proyectadas 

era que havía de estrechar los Arcos y tránsitto del Claustro de 

dicha Iglesia lo qual si llegava a ejecutarlo no solo impediría a esta 

sus muchas solemnidades de procesiones y otras funciones que 

enttre año celebrava por venir ajusttado su Palio al ámvitto que 

tenía que si se extrechava no podria usar de él [...] sino que 

ttambién no podrían entrar y salir los fieles y Clerecía que 

acompañavan con luces tan devotos ejercicios [...] estrechándoles el 

preciso paso que hasta aquí tenían era dar motivo a una confusión 

nada decente a la quietud y govierno con que la Iglesia authorizava 

y celevrava sus funciones." (20) 

El rei oí les demandes del bisbe i de la vila i, per 

ordre del 29-05-1754, manà al Consell de Castella que 

aturàs les obres. El Consell acatà l'ordre i féu que el 

corregidor de Múrcia nomenàs un altre arquitecte. Fou triat 

Marcos Evangelio, arquitecte natural de Cartagena, qui 

dirigia aleshores l'obra del pont Vell de Murcia. Evangelio, a 

la vista de la documentació que se li va trametre, féu un 

memorial datat a Múrcia el 20-10-1758, el qual va 

complaure el bisbe i la vila i fou aprovat pel Consell de 

Castella. (21) 

Marcos Evangelio era un important arquitecte 

acadèmic relacionat amb la cort de Madrid que treballava als 

regnes de Múrcia i de València. Fou nomenat acadèmic de 

mèrit en arquitectura per la Real Academia de San 

Fernando, segons títol expedit el 19-06-1763, el qual, aquell 

mateix any, va exhibir davant el Capítol de la vila d'Elx. (22) 

Aquest títol era indicatiu de l'elevada categoria social i 

professional d'Evangelio, especialment significativa a Elx, 

per on a penes havien passat arquitectes al llarg del segle. 

Era, a més, un fet d'importància en la cultura arquitectònica 

de l'Espanya il·lustrada, ja que l'Academia de San Fernando 

reconeixia i habilitava Evangelio per a redactar molts 

projectes que no podien ser projectats ni dirigits per altres 

professionals de la construcció. A més, Evangelio 

participava plenament de l'ambient cultural valencià i 

madrileny, ja que, segons Sambricio, als distints memorials 

dirigits a l'Academia per a ser nomenat acadèmic de mèrit, 

Evangelio es referí als contactes i a la influència que 

l'arquitecte Diego de Villanueva exercí en el grup 

d'arquitectes de l'ambient cultural valencià, com també que 

l'amistat personal que unia aquest grup era consequència de 

la gran amistat que tenia Villanueva "con los principales 

estudiosos del País Valenciano." (23) Tanmateix la vila 

d'Elx no va reconèixer els mèrits i la capacitat professional 

d'Evangelio, ni tan sols pel fet d'haver pogut mantenir, 

gràcies al seu treball, l'esglèsia de Santa Maria amb la 

grandiositat projectada per Verde i Fauquet. Així, com 

veurem, el Capítol rebutjà les sol·licituds d'exempció 

d'impostos fetes per l'arquitecte en funció de la seua 

categoria professional i, sense augment de jornal, l'utilitzà 

continuament per a resoldre tot problema constructiu que es 

presentàs a Elx, en especial a l'obra del Pantà. 

El memorial d'Evangelio sobre Santa Maria 

començava amb una lloa de l'obra ja feta, la qual 

"se halla toda arreglada a los preceptos de la más sólida 

arquitectura, sin faltarle circunstancia de cuantas pueden contribuir 

a su fortificación y hermosura, pudiéndose reputar por una de las 

más suntuosas fábricas de estos reinos." 
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Evangelio observà clevills en l'arc toral de la nau, 

la qual cosa atribuí al fet de 

"haber quedado muchos años descubiertto a las inclemencias de las 

Aguas y soles que han detteriorado la Argamasa que unía sus 

dovelas, quedando estas solas vattallando unas con otras por el 

grave peso que las carga con conttinuo impulso se han quevrantado 

las de Piedra menos fuerte." 

Tanmateix, com els altres arcs torals es trobaven bé 

només calia reparar el de la nau, per a la qual cosa hi havia 

prou amb cimbrar-lo, replenar les juntes i substituir les 

doveles desgastades, sol·lució que també proposava per a 

reparar els clevills de l'anell toral i la cornisa de la cúpula. 

Pel que fa als arcs faixons i als murs de la nau, com els 

clevills s'havien aturat, considerà que el mal no era dels 

fonaments, sinó de l'excessiu pes de les voltes, les quals 

s'havien de fer de pedra. Així mateix, s'havia de canviar les 

dovelles de les finestres del tambor de la cúpula, fer un arc 

de descàrrega sobre la fornícula de la portada principal, 

adornar i reconstruir el tercer cos de la torre i construir la 

capella de Comunió. (24) Vist aquest memorial, una Reial 

Provisió del 25-05-1759 encarregà la direcció de les obres a 

Evangelio. En aquest document, d'una gran extensió, se'n fa 

una interessant història dels informes i opinions 

contradictoris sobre l'edifici que s'havien emés en les 

dècades anteriors. La vila, segons Ibarra, va celebrar amb 

grans festes la reanudació de les obres sense que s'hagués de 

derrocar cap part de l'esglèsia. (25) Així, doncs, el 

06-06-1759, el Capítol va veure tres cèdules reials amb les 

quals quedava resolta la qüestió: 

"la una dirijida a la audiencia de este reyno a fin de que haga 

reintegrar aquellos tres mil pesos que se entregaron al maestro 

arrendador de las obras," 

l'altra perquè "la dirección de las mismas corra al manejo de 

Marcos Evangelio" i la tercera perquè la vila "haga practicar 

las dadas a entender en la misma." El Capítol acordà que 

"se les den su destino a dichas tres reales cédulas, despachando la 

una a Valencia, el aviso correspondiente al citado Evangelio para 

que baxe a evacuar el cometido de la obra y que la tercera quede 

incerta en este cabildo." (26) 

Però entre Evangelio i el Consell d'Elx hi va haver 

enfrontaments continuats. La vila li negà en dues ocasions 

l'exempció d'impostos que ell havia demanat, considerà que 

el seu sou era massa elevat, va suspendre les obres de 

l'esglèsia el 17-04-1766 al·legant que no hi havia diners i, en 

reanudar-les, va traure a subhasta, sense tenir en compte els 

plànols d'Evangelio, una escala de pujar a l'orgue de la que 

poc abans li havia encarregat el disseny. (27) Amb tot, 

l'estada d'Evangelio a Elx durà poc, ja que va morir el 

03-09-1767, als vuit anys d'arribar-hi. (28) Malgrat això, les 

obres de reparació de Santa Maria avançaren notablement en 

aquests anys fins el punt que, en morir Evangelio, només 

quedava per acabar la capella de la Comunió, ja iniciada. 

Evangelio féu els plànols de tot l'edifici, reconstruí la torre i 

l'acabà amb una coberta de pissarra, desvià una sèquia que 

feia malbé els fonaments, pavimentà el sòl de terra, construí 

el tabernacle i desmuntà el sistema de cobertura de la nau i 

les capelles, ço és les voltes de maçoneria construïdes sota la 

direcció de l'arquitecte Fauquet el segle anterior. (29) De 

tota l'aportació d'Evangelio tingué una importància especial 

l'inici, sota la seua direcció, de la capella de Comunió, a la 

qual ens referirem més endavant. Però a més del seu treball 

en Santa Maria, el Consell —com havia fet abans amb els 

arquitectes Francesc Verde i Fra Francesc Raymundo i amb 

l'enginyer Pedro de Ara— n'aprofità l'estada a Elx per a 

encarregar-li informes sobre les obres públiques pendents a 

la ciutat, com també sobre tota mena de reparacions i obres 

de nova planta que calia fer, especialment a la Casa 

Capitular, al Pantà i al sistema de reg. (30) Durant els anys 

que estigué a Elx Evangelio també dirigí, cap al 1764, l'obra 

de reparació d'uns murs de contenció en la serra del 

Benacantil de la ciutat d'Alacant que el 1709 havien estat 

danyats per una mina. (31) 

Quan el Capítol s'assabentà de la mort d'Evangelio, 

se'l considerava encara director de les obres tant de l'esglèsia 

com del pantà i, segons els llibres d'actes, s'acordà 

comunicar el fet al Consell de Castella, com també nomenar 

director de l'obra de l'esglèsia el mestre pedrapiquer Josep 

Irles d'Iborra, qui, segons Navarro, ja hi havia treballat amb 

Evangelio. (32) Aquest Irles havia de seguir fent les obres 

precises per a mantenir l'esglèsia, les quals eren 

"el reparo del sentimiento que se ha advertido en algunos de los 

maderos que sostienen el texado de la bóveda principal de la 

referida iglesia, y quebranto de algunos de los ríos de las texas hasta 

dexarlo con la seguridad devida, y la conclusión de la escalera 

escusada para la subida al órgano que lo es precisa y necesaria para 

evitar el tránsito que oy se hace por dentro del camarín donde está 

la santa Ymagen." (33) 

Segons Navarro, encara que no fou nomenat cap 

arquitecte, durant el final dels anys seixanta i principi dels 

setanta, Irles anà acabant les obres iniciades per Evangelio, a 

excepció de la capella de Comunió. (34) 
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01. CAPELLA DE LA COMUNIÓ 

 

Les capelles de la Comunió foren un dels espais 

arquitectònics típics del set-cents valencià. Segons Navarro, 

la funció n'era exposar solemnement a l'adoració el 

Santíssim Sacrament. Aquest era l'aspecte cultural més 

important de la devoció eucarística promoguda pel Patriarca 

de València, Sant Joan de Ribera. El seu origen com a espai 

diferenciat de les esglèsies cal cercar-lo en una disposició 

del concili de Trento que prohibia l'exposició del Santíssim 

en l'altar de les recitacions canòniques. (01) En un principi, 

la de la Comunió era una capella més de les esglèsies, però 

el tipus es va definir en la segona meitat del sis-cents i es 

perllongà, amb poques variacions, al llarg del set-cents. Es 

volia, així, exaltar aquest àmbit espacial, com també poder 

celebrar-hi cerimònies al marge de les de l'esglèsia. Des de 

l'inici, a les capelles de la Comunió, segons Navarro, 

primaren els aspectes decoratius sobre els espacials i s'hi 

feren servir les innovacions produïdes als segles XVII i XVIII. 

La independència de l'ingrés, com també les grans 

dimensions, contribuiren a que es convertiren gairebé en una 

segona esglèsia. Navarro distingeix tres grups de capelles de 

la Comunió, segons la seua relació amb el temple: les que 

tenen l'eix perpendicular al de la nau de l'esglèsia, les que el 

tenen paral·lel i les situades rere el presbiteri. La de Santa 

Maria d'Elx forma part d'aquest darrer grup: es troba rere el 

presbiteri i el seu eix coincideix amb el de l'esglèsia. (02) 

La capella de la Comunió va ser l'última part que 

es va construir de l'esglèsia de Santa Maria, mercè a l'impuls 

del bisbe Tormo. Joan Fauquet cap al 1700 i Josep Herrero 

el 1745 ja havien dibuixat plànols per a aquesta capella, però 

no es va començar a construir fins els anys de Marcos 

Evangelio. (03) Amb l'inici de les obres de la capella de la 

Comunió de Santa Maria, Evangelio continuà amb la tasca 

d'ampliació de la planta de l'esglèsia a costa de l'espai urba i 

de les edificacions veïnes iniciada el segle anterior per a fer 

la nau i el creuer. Així, el 1760, Evangelio elevà al Consell 

dos memorials per a ocupar cases veïnes. En el primer, datat 

el 10-12-1759, exposava al Capítol que s'havien de derrocar 

dues cases per a alçar la capella de la Comunió, obra de la 

qual deia que s'havia d'iniciar tot seguit. Evangelio 

certificava que 

"haviendo reconocido y delineado el terreno que ha de ocupar y se 

nesesita para la Capilla de Comunión que se ha de construir en 

dicha Yglesia de Santa María es preciso ocupar el terreno que 

toman dos casas que se enquentran inmediatas al sitio donde se ha 

de construir la Capilla y por lo mismo deven tomarse a sus dueños, 

pagándoles de los efectos de dicha obra lo que valiesen, para poder 

dejar en breve allanado y desocupado el terreno." 

El segon memorial, del 16-01-1760, es deu referir 

a una d'aquestes cases, ja que Evangelio insistia en els 

mateixos termes del primer memorial, referint-se a "un 

cuartico de la casa de Jaime Fuentes", però aquest immoble 

ja s'havia valorat "por los vehedores de esta dicha Villa" en 

276 reals, els quals Evangelio, com a director de les obres, 

autoritzava la vila a lliurar. (04) L'obra de la capella es 

trobava iniciada el 1762, ja que, com veurem, quan el mestre 

Esclapez demanà aprofitar un tros de carrer per a eixamplar 

sa casa, deia que aquesta es trobava "a la sercanía de la 

Capilla que se construye del Sacramento." Tanmateix, la 

major part de les obres —entre el 1778 i el 1784, any de 

l'acabament— foren dirigides per l'arquitecte Josep 

Gonzàlvez de Coniedo. 

L'obra construïda, malgrat les seues petites 

dimensions, té un especial valor, ja que es tracta d'una 

singular obra neoclàssica, característica del set-cents, una 

bona mostra d'arquitectura culta, amb arrels acadèmiques i 

una certa presència urbana, la qual ja fou elogiada pel seu 

contemporani Marcos Antonio de Orellana en fer la 

biografia de Gonzàlvez: 

"Dn. Joseph Gozalves de Coniedo nació por el año 1741, en la 

Villa de Aspe [...] fue nombrado Director de la Capilla de la 

Comunión de la Iglesia Parroquial de Santa María, de la Villa de 

Elche; obra que executó a piedra, vista por dentro y por fuera, con 

todos los cortes canteriles que ofrecen dificultad, y todo con el 

mayor acierto, no cediendo nada todo lo demás adornativo, que 

bajo su dirección y diseño se executó, tanto de Pintura como de 

Escultura, bajos relieves y demás adornos arquitectónicos, 

resultando un común aplauso de ser la obra de mejor gusto que se 

había visto en muchas leguas [...] Según mi amigo el Marqués de 

Diezma, sólo es un mal Pintor, mediano Escultor y regular 

Arquitecto. Pero sólo por haver continuado y concluído la Capilla 

de Comunión de la insigne Parroquial de Santa María de Elche, y 
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ser proyecto suyo la conducción de aguas dulces de la fuente 

llamada de Barrena, que nace en la jurisdicción de la Villa de Aspe, 

cuyas aguas fueron el total remedio de la necesidad que padecían 

de éstas en la villa de Elche, que sólo tenían las aguas saladas y 

escasamente pluvial, de las que bebían entonces [...] 21 mil 

personas, por ambas cosas merece muy digno elogio." (05) 

Les gestions per a acabar l'edifici foren iniciades 

pel bisbe Tormo el 1767 amb motiu de la primera visita 

pastoral que féu a Elx. Tanmateix, fins el 1771 o el 1772, el 

Consell municipal no es dirigí al Consell de Castella 

demanant el nomenament d'un nou arquitecte i el permís per 

a cobrar els impostos corresponents. (06) El Consell de 

Castella no autoritzà seguir amb els impostos, però el 

07-02-1772 ordenà l'alcalde d'Alacant que nomenàs un 

arquitecte per a inspeccionar l'estat de la capella i fes 

dictamen sobre el seu remat. Fou triat Llorenç Chàpuli, qui, 

segons Navarro, vingué a Elx el 16-03-1772 a 

"revisar la Capilla y dictaminar si se hallaba conforme a los planos 

sobre los que había trabajado Evangelio, que obraban en poder de 

José Irles." (07) 

Segons el llibre d'actes municipals Llorenç Chàpuli 

— mestre arquitecte segons ell mateix— presentà un escrit a 

l'Ajuntament el 1774, en el qual s'exposava que el 

16-03-1772 vingué a Elx per ordre de l'alcalde d'Alacant 

amb la missió de visurar i valorar les obres que mancaven en 

la Capella de la Comunió. En aquella ocasió havia demanat 

els plànols i perfils de les obres que s'havien d'executar, però 

el Consell d'Elx contestà que no els hi havia, sinó que tan 

sols podia disposar del mestre pedrapiquer Joaquim Irles, 

qui l'havia d'acompanyar i explicar-li com anava l'obra. 

Tanmateix Chàpuli fou de l'opinió que calia alçar plànol i 

perfil per a poder continuar l'obra, així que l'Ajuntament li 

n'encomanà dos: un per a posar-lo en l'expedient a remitir al 

Consell de Castella i l'altre perquè quedàs en poder de 

l'alcalde major de la ciutat d'Alacant. Chàpuli estigué 

treballant a Elx onze dies, però l'alcalde d'Alacant havia 

acabat mentrestant el seu mandat i li comunicà que havia 

estat suspesa la missió i que els plànols que eren en poder 

seu li'ls tornaria abans d'anar-se'n a Madrid. La conclusió era 

que ningú li havia pagat les despeses d'estança a Elx ni el 

treball de fer els plànols, per la qual cosa l'arquitecte 

demanava ara a l'Ajuntament el pagament. (08) 

El 1775 tornen a haver notícies de l'obra de la 

capella als llibres d'actes, ja que aquest any l'Ajuntament 

aprovà, entre altres coses, les despeses de "condenar la 

puerta de la capilla de la Comunión." (09) I, per fi, a 

instància de Tormo, es va nomenar una junta sota la direcció 

de l'arquitecte Gonzàlvez per a veure la manera de fer l'obra 

i els plànols. (10) El 1778, les obres ja es trobaven sota la 

direcció de Coniedo, ja que el 23-02-1778, Chàpuli tornà a 

reclamar al Consell d'Elx els honoraris que encara li devien 

pel reconeixement i pels plànols que havia fet i 

l'Ajuntament, en sessió del 06-03-1778, acordà que 

"Por quanto en esta villa se halla Josef Gonsales, Maestro 

Arquitecto, y a cuyo cargo está la obra de la Capilla de Comunión 

de la Yglesia Parroquial de Santa María, mediante nombramiento y 

resolución de la Junta de Electos de la fábrica de la misma, se le 

pase original de todas las diligiencias dirigidas, con los planos para 

que, executando todas aquellas inspecciones y demás que jusgue 

necesario, informe y presente certificazión jurada de su parecer y 

dictamen en orden a los particulares que comprende la Ynstancia 

producida en el Consejo por parte del maestro Lorenzo Chapuli." 

(11) 

Coniedo, en la seua certificació del 11-03-1778, 

trobà moltes deficiències en aquest document, com ara 

"que el plano formado por el referido Chapuli está bastante 

arreglado a aquella obra, pero se nota haberle añadido ocho 

pilastras, que van marcadas con el número uno." 

També opinava Coniedo que 

"el perfil de dicho Chapuli no está arreglado al arte que pide la 

planta, pues las cuatro bóvedas colaterales que van señaladas con el 

número dos, debieran ser iguales." 

Tanmateix també advertia que 

"la planta da a entender o manifiesta un cruzado de arcos, causando 

grande armonía con una especie de bóveda vaída que la hermosea 

mucho, formando cuatro cuadrilateros, que bien adornados serán de 

muy bella vista" 

concloent que 

"soy del sentir que la expresada obra sigue por otro diseño 

arreglado en todo a la obra principiada por Marcos Evangelio." 

(12) 

Una planta i una secció d'aquests plànols fets per 

Chápuli i revisats per Gonzàlvez de Coniedo, amb les 

signatures de tots dos arquitectes, es troben a l'Arxiu 

Històric Nacional de Madrid. (13) 

Segons Navarro, les noticies dels darrers anys 

sobre el procés constructiu de la capella de la Comunió són 

escasses i gairebé totes de caràcter administratiu, excepte 

una carta escrita pel bisbe Tormo al Consell d'Elx el 1783 

demanant col·laboració per acabar la capella i, amb ella, tota 

l'esglèsia. (14) En aquest document el bisbe exposava el seu 

desig de consagrar l'esglèsia parroquial 

"y nesesidad que ay para ello de que se concluya la asumptuosa 

Capilla de Comunión," 

però el Capítol, reaci a donar més diners, acordà que 

"se practiquen eficaces diligencias a promover la piedad de los 

individuos de este común para que concurran según sus 

posibilidades a tan piadosos fines." 

Annex a l'acta trobem l'interessant pressupost 

enviat pel bisbe d'allò que mancava fer a la capella; es 

titulava "Nota de la obra que falta que hazer para la 

conclusión de la Capilla de la Comunión de Santa María de 

la villa de Elche" i incloïa el pressupost de les partides que 

mancaven, fins un total de 5.095 lliures. (15) Aquest 

document és d'interès per a saber quin era l'acabament d'una 

obra d'aquest tipus, com també per a saber el criteri 

arquitectònic del bisbe. En primer lloc s'assenyalava la 

mancança d'elements funcionals, com ara "la texa azul para 

la media naranja y los trespoles para los terrados", a més de 

portes, finestres, reixes, paviments i sòcols de pedra de 

colors blanc, negre i encarnat, com també diversos llenços i 

escultures que s'havien d'integrar en l'obra arquitectònica. 

També calia una gran quantitat d'elements ornamentals, 

canelobres, baranes, etc. els quals s'havien de ferse amb obra 

de fusta o d'algeps i, posteriorment, s'havien de daurar i 

estucar a imitació de jaspi, marbre, bronze o plata, 

conformant una obra amb materials ficticis que 

representaven una escenografia que s'adeia amb les regles 

del joc de l'arquitectura acadèmica. S'acomplia, així, l'ordre 

del rey del 25-11-1777, comunicada de nou als bisbats i els 
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municipis en carta del comte de Floridablanca el 

24-06-1784, segons la qual 

"quando en estos casos se permitan algunos Retablos de madera, se 

hayan de construir baxo las reglas del buen gusto, y sólida 

arquitectura, procurando se imiten a Piedras, o Estucos, y 

sujetándose a las Instrucciones, y preceptos propios de los 

conocimientos del Arte." (16) 

La capella de la Comunió s'acabà finalment el 

1784 i el mateix any es consagrà el conjunt de l'esglèsia. El 

mes d'agost, Tormo anuncià a l'Ajuntament que ja havia 

arribat el moment 

"de verificarse la conclusión de la sumptuosa Capilla de Comunión 

de mi Parroquial Yglesia [...] y por consiguiente el de cumplirse 

mis deseos de trasladar a Su Magestad a ella y consagrar la 

Yglesia." 

El bisbe trobava que 

"hallándose ya la capilla en este estado y acabándose de 

perfeccionar, me ha parecido señalar para solemnizar esta tan 

sagrada función los dias 3, 4, 5, 6, y 7 del próximo mes de octubre," 

la qual notícia posava en coneixement del municipi 

"para que en su inteligencia pueda resolver lo que tubiere por más 

correspondiente a tan santo y religioso objeto." 

El Consell considerà que era 

"muy propio de su obligación el contribuir por su parte en quanto le 

sea posible a tan sagrada función" 

i acordà demanar permís al Consell de Castella per a gastar 

500 lliures en la celebració, fer ban al comú perquè els veïns 

de la vila hi concorreguessen i passar nota als gremis perquè 

hi anassen també. Per la nit s'havien de fer il·luminacions i 

adornar i composar els carrers per al degut lluïment d'aquells 

dies. Finalment, el Capítol nomenà orador de la funció 

d'aquell dia Leonard Soler, canonge magistral de la catedral 

d'Oriola. (17) 

Però ja immediatament després de la inauguració 

començaren a haver problemes de manteniment de l'edifici, 

els quals s'han perllongat fins el final del segle XX. Els 

primers símptomes sorgiren dos anys després de l'acabament 

de l'esglèsia, quan el Consell veié un escrit del vicari de 

Santa Maria en el qual es queixava de 

"ciertos perjuicios que se experimentan en la pared principal nueva 

de la capilla de la Comunión que cahe a la parte de levante, 

originadas al parecer según dicen por la cañería que conduce las 

aguas pluviales de los terrados de dicha iglesia a los tres pozos que 

están propios del Ayuntamiento, requiriendo que el Ayuntamiento 

componga dicha cañería." 

El Capítol manà que fessen un reconeixement de la 

conducció els mestres alarifs Felip Garcia, titular de la vila, i 

Manuel Penalva, "que lo es de la citada fábrica." (18) 
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02. PALAUS, ESGLÈSIES, CONVENTS 

 

A més dels grans edificis públics de nova planta (el pont 

Vell, la caserna de cavalleria i l'esglèsia de Santa Maria de 

l'Assumpció), durant la segona meitat del segle XVIII es 

construïren, projectaren o reformaren a Elx nombrosos 

edificis nobiliaris i religiosos, els quals esdevingueren peces 

significatives de la ciutat setcentista. Tanmateix, com 

assenyala Calduch per a Alacant, la major part d'aquests 

edificis, malgrat la importància i les grans dimensions 

d'alguns d'ells, s'insertaren en la trama urbana amb 

indiferència i a penes influïren sobre el seu entorn, ja que no 

generaren un procés reestructurador i ordenador dels traçats 

ni es convertiren en models configuradors de l'espai on 

s'implantaven. (01) Només jugaren aquest paper, com hem 

vist, el pont Vell i la caserna de cavalleria en relació al raval 

de Santa Teresa. D'altra banda, les dues places 

representatives de la ciutat, la de Baix i la de la Mercè, 

s'adornaren respectivament amb la reforma de l'Ajuntament i 

amb la construcció de la nova esglèsia dels mercedaris. 

També la gran obra arquitectònica del set-cents a Elx, 

l'esglesia de Santa Maria, el gran edifici de la vila, símbol 

del poder del Consell municipal, es féu amb grandiositat en 

les seues dimensions, arrasant els teixits urbans que 

l'envoltaven, però sense produir-ne cap reordenació. 

Dins aquest esquema, els palaus i les cases pairals 

tingueren a Elx un cert paper en la conformació de la ciutat, 

encara que se'ns fa difícil mesurar amb exactitud aquesta 

influència, ja que a penes hi ha documentació i es tracta 

d'edificis que han desaparegut gairebé tots sense deixar 

rastre. Durant el set-cents, però, hi havia a Elx gran quantitat 

de famílies nobles les quals tenien la seua casa pairal al 

voltant de certs eixos urbans, com ara el carrer Major i el 

carrer de la Fira dins la vila murada, el pont dels Ortissos 

vora l'eixida cap Alacant o alguns carrers del barri del 

Salvador al nord de l'esglèsia homònima, com ara el carrer 
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del Salvador, el carrer de Sant Isidre o el carrer de la Mare 

de Déu dels Desemparats. Cal considerar que palaus, 

esglèsies i convents eren els grans edificis que qualificaven 

la ciutat de l'antic règim en contrast amb la resta de 

l'edificació urbana, cases petites, només amb una o dues 

plantes, construïdes amb materials pobres i amb molta 

humitat, com les descrigué Gonzàlvez de Coniedo. 

Pel que fa a les cases pairals, segons Navarro, 

durant el set-cents es desenvolupà una important 

arquitectura civil al regne de València. La variació més 

important fou la rellevància que prengué la façana, on 

aparegueren nombroses finestres en els tres cossos de 

l'edifici, amb uns grans balcons en el primer pis, i on es va 

substituir l'escut nobiliari pel gran trofeu heràldic. Segons 

Navarro, a l'interior de l'habitatge es mantingué i s'amplià el 

vestíbul, derivat de les entrades mallorquines d'origen italià, 

en substitució del pati, el qual desaparegué o es féu cap 

arrere, amb la qual cosa va perdre els elements estructurals i 

la decoració. I en aquest vestíbul, nou element vertebrador 

de l'habitatge, se situà l'escala, la qual, sense la llum natural 

que el pati tenia, s'hagué d'il·luminar mitjançant cúpules o 

xapitells, els quals es convertiren en l'element característic 

dels palaus barrocs. (02) Calduch, per la seua banda, en 

estudiar l'habitatge del set-cents a Alacant, ha descrit com la 

casa artesanal i la casa de comerciants es desenvoluparen per 

plantes, situant a la planta baixa el magatzem, la botiga o el 

taller i, dalt, l'habitatge. Les cases més modestes tenien una 

sola planta i, excepcionalment, dues. Les cases senyorials 

solien tenir un gran vestíbul que unia el pati i l'escala, una 

planta baixa, subdividida en semisoterrani i entreplanta, una 

planta principal emfasitzada per la seua altura i per la 

disposició d'elements ornamentals i d'identificació, com ara 

escuts, balconatges, guardapols, etc., i un àtic amb finestres 

de dimensions més reduïdes. (03) 

Com diem, al llarg del set-cents, la noblesa tingué 

una forta presència a Elx. Ibarra citava un Cens General del 

1797, segons el qual hi havia vint cases de cavallers, entre 

les quals les dels cognoms Caro, Càrdenas, Villaquirant, 

Santacília, Cortés, Tàrrega, Ortís d'Almodóvar, Ortís de 

Rodrigo, Soler de Cornellà, Perpinyà, Miralles d'Imperial, 

etc. (04) Hi hagué, així mateix, abundants plets i disputes pel 

reconeixement de noblesa a distintes famílies d'Elx. Als seus 

"Índex...", Ibarra recull nombrosos escuts d'allò que ell 

anomenava la "nobleza illicitana." (05) Tots aquests nobles 

tenien a la ciutat el palau o la casa pairal. Segons Fuentes, el 

1759, com ja hem dit, molts "propietarios y personas de 

distinción" aprofitaren l'estança a Elx de l'enginyer Pere 

Torbe —director de les obres de la caserna de cavalleria— 

per a fer de nou les seues cases i palaus amb els plànols i la 

direcció de "tan entendido ingeniero." (06) Aquesta noticia, 

tanmateix, cal considerar-la amb reserves, ja que recordem 

que la primera aparició de Torbe fou el 1758 i el 1763 

l'assentista Vidre ja denunciava al Consell que feia més 

d'any i mig que no havia aparegut per l'obra de la caserna, la 

qual cosa vol dir que l'enginyer a penes si va ser a Elx uns 

tres anys, poc temps per a desenvolupar molta activitat. 

A l'Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria, però, 

hi ha un interessant document amb una signatura il·legible i 

sense data. Es tracta d'un plànol que representa les 

projeccions en planta i en alçat de la reforma del conjunt de 

tres cases entre mitgeres que formen una cantonada i que 

devien ser cases importants dins d'Elx. En un dibuix es fa la 

Discrpsion [sic] de la Planta; en un altre es representa el 

Perfil esterior según la planta en la que se demuestran todos 

alsados de paredes desde la segunda planta con la mas 

presisa suzesión a los simientos y allenos con la reformasió 

que piden algunos querpos por estar dislocados son 

ermosura; el tercer i darrer plànol correspon al Perfil 

exterior según la planta en la que se demuestran todos 

alsados de paredes puertas y ventanas y balcones y demás 

porporsiones nesessarias eta..., (07) La notícia de Fuentes 

relativa als projectes fets per l'enginyer Torbe ens fa pensar 

que aquest plànol pugué haver-se delineat devers el 1759. 

Les seues dimensions són petites, a penes 0,58 x 0,40 m i es 

troba dibuixat a tres tintes, amb gran precissió i cura. En la 

descripció de la planta s'assenyalen les portes al carrer, el 

vestíbul, la planta d'entresòl, les cambres i els dormitoris, les 

escales, les cuines, els menjadors, els patis de llum, les 

basses i els pous, les finestres i les canonades de l'aigua. Per 

la seua banda, els dos alçats mostren un edifici composat per 

tres cases que formen cantonada, però amb una façana 

uniforme. La planta baixa té grans portals de pedra picada i 

relleus, el primer pis, balconades de ferro i el segón, 

multiples finestres disposades en sèrie. El motiu de 

l'alçament dels plànols, com ja hem vist que s'indica en la 

llegenda, era fer una modificació de la façana, redistribuint 

balcons i obertures "con la reformasió que piden algunos 

querpos por estar dislocados son ermosura." Aquests plànols 

són un clar testimoni gràfic de les característiques formals i 

funcionals dels habitatges nobles a Elx durant el set-cents. 

La distribució i la façana coincideixen amb la descripció que 

fan Navarro i Calduch del palau setcentista valencià i 

alacantí, respectivament, a la qual ens hem referit adés. 

Assenyalem, així mateix, que s'assenyala la presència de 

basses situades en el celobert per a assortir d'aigua salada les 

cases, sistema que, com hem advertit, devia ser l'habitual 

d'abastiment d'aigua als habitatges. Així, l'administrador dels 

béns de Caro, amb motiu d'haver de construir dues cases en 

el carrer de Sant Jeroni, demanà a la vila els drets sobre 

l'aigua de la sèquia Major que tenia l'almàssera que ocupà la 

casa vestuari, petició a la que, per cert, no va accedir el 

Capítol. (08) 

Hi ha notícies aïllades sobre obres en diverses 

cases pairals durant la segona meitat del set-cents. Així, el 

1760 van refer sa casa els Ortís de Rodrigo i Miralles 

d'Imperial en el carrer Major, i també els comtes de 

Torrellano, els quals, com veurem, reedificaren sa casa de la 

plaça de Baix. Potser un dels edificis barrocs més reeixits 

construïts a Elx en aquest període fou el palau bisbal, situat 

en la pujadeta de Sant Jeroni, el qual, dissortadament, no ha 

arribat fins a nosaltres ja que fou derrocat devers el 1965 per 

a fer la casa del cura de Santa Maria. A meitat del vuit-cents 

Madoz considerava que l'edifici tenia una gran qualitat i 

referia que 

"tiene la fachada en la calle de San Gerónimo o subida de Sta. 

María; es muy sólido, de cantería y buen aspecto, de grandes 

dimensiones y muchas comodidades, con una galería a sus espaldas 

que cae al trinquete." (09) 

Segons Fuentes, el palau bisbal fou manat construir 

pel bisbe Tormo i considerava que era un dels edificis 
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projectats per l'enginyer Torbe devers el 1759. (10) Però, 

com hem dit, aquesta notícia cal prendre-la amb reserves, ja 

que la dada de Fuentes, en donar el 1759 per a la construcció 

del palau —obra de Tormo, segons ell— ha de ser inexacta, 

ja que Tormo no ocupà el bisbat d'Oriola fins el 1767. 

També fa estrany que un enginyer militar, autor d'edificis tan 

canònics com les casernes de cavalleria d'Elx i d'Oriola, 

projectàs un edifici tardobarroc com aquell palau, ben 

diferent dels que aleshores es construïen a la cort reial a 

Madrid. (11) Amb tot, Calduch ha assenyalat que al set-

cents, la preocupació per l'arquitectura residencial o 

domèstica, amb la seua tipificació i planejament des de 

postulats de racionalitat distributiva, constructiva i 

econòmica havia estat un dels aspectes més interessants de 

l'activitat dels enginyers militars en un moment en què els 

arquitectes no es preocupaven d'aquestes qüestions i les 

tradicions constructives dels gremis es limitaven a repetir 

esquemes avalats per l'experiència, però sense cap 

plantejament d'anàlisi ni cap intent de racionalitzar el procés. 

Així, per a Calduch, la casa tabarquina fou un exemple únic 

en Alacant que influí en els habitatges modestos projectats 

durant el segle següent. (12) 

Durant la segona meitat del set-cents, a més de les 

cases dels nobles, trobem també la construcció de cases per 

a petits burgesos, com ara la del mateix Marcos Evangelio, 

qui el 1764 volia comprar un solar al Consell. L'arquitecte 

exposava que havia decidit construir-se una casa vora 

l'esglèsia, ja que no n'havia trobat cap per a llogar i 

"haviendo reconosido por la experiencia las ventajas que lograría 

dicha obra [de Santa Maria] teniendo mi habitación y casa 

inmediata a ella, a donde concurro a todas oras de travajo, mañana 

y tarde." 

Evangelio, doncs, demanava 

"se sirva consederme el solar y terreno propio de la obra que existe 

sercano a ella, en la Calle ancha de la Yglesia de Sta. María, en 

donde construyendo abitación a costa mía consiga la obra los 

adelantamientos que promete estando siempre a mi vista." 

Segons Evangelio, amb la construcció de sa casa 

s'aconseguiria també 

"adornar el público aspecto en puesto tan principal, que no dexa de 

padecer los deslucimientos de una visible deformidad por la falta de 

edificio en su terreno." 

El Consell accedí i acordà que els mestres d'obres 

de la vila fessen "el amido y justiprecio de su valor." (13) El 

Consell també concedí, el 1766, al manescal o "maestro 

albeitar" Dídac Aguilar, "un pedaso de terreno en la esquina 

del huerto de Gil y salida de este pueblo, hasta el puente." 

Segons els informes del síndic procurador general i del 

mestre d'obres Mateu Aznar, aquest terreny se li podia 

concedir al veterinari per a fabricar casa, ja que "con ella se 

hermoseará el aspecto público" de la població. I així es féu, 

però 

"con la particularidad de que no pueda exceder la casa de la primer 

cubierta y que se dexe el ámbito de nueve palmos o más si fuese 

necessario para la baxada a la Rambla y que se cargue un sueldo 

anual para el hospital." (14) 

Amb aquesta construcció s'encetà la desafortunada 

ocupació de l'hort de Gil, el qual, recordem-ho, es trobava a 

la parròquia del Salvador, a la mateixa vessant de la rambla 

del Vinalopó. Com veurem, ja al segle XX, després de tallar 

les palmeres, s'hi constituí un nou fragment de ciutat, primer 

ocupat amb fàbriques i, després, amb habitatges. Amb 

construccions com aquesta, fetes durant el set-cents, es 

perfilava el perímetre d'una part de la ciutat, ja que, com 

veiem, era pràctica habitual la cessió pel Capítol de terrenys 

públics a particulars de forma gratuïta o a canvi d'una 

almoina a l'hospital, pel seu escàs valor com a espais 

residuals dels camins i dels carrers. 

També el 1797, Antoni Carbonell Vaïllo de Llanos 

demanà a l'Ajuntament la concessió d'un terreny aïllat que hi 

havia entre la sèquia Major i el braçal de Nafís —enfront de 

l'hort de Malla, propietat de la seua muller— per a fer-hi una 

casa i dividir l'hort. Carbonell es comprometia a construir els 

ponts sobre les sèquies "que faciliten la entrada a la casa y al 

huerto" i aduïa que el terreny que sol·licitava es trobava 

abandonat i 

"causaría al público conveniencia con hacerse el edificio 

proyectado, haciendo acompañado aquel camino del Molino de 

Ressemblanch y huerta." 

En un clar tracte de favor respecte a altres 

sol·licituds semblants, les quals solien enviar-se a informe 

previ dels síndics i del mestre d'obres, en aquest cas els 

síndics informaren que, sabedors de la demanda, havien fet 

ja la inspecció i, verbalment, en la mateixa sessió, digueren 

que no trobaven cap perjuí i sí moltes utilitats "en favor del 

camino y viajantes por aquel paraje" i també de les sèquies 

"si el recurrente maciza los quejeros de la parte en que afronte el 

edificio y fábrica puentes que hagan tránsito cómodo de la Acequia 

de Nafís a la Mayor." 

El Capítol concedí el permís, assenyalant que 

havien de ser de compte del demandant 

"mantener los puentes y quejeros de ambas acequias en la parte o 

extención que ocupe el edificio que proyecta hacer." (15) 

Al llarg del set-cents hi va haver també obres a les 

esglèsies il·licitanes del Salvador i de Sant Joan. Tanmateix, 

la mancança d'estudis monogràfics i el desconeixement dels 

llibres de fàbrica, a penes ens permeten oferir-ne dades. 

Ibarra, Ramos i Gozálvez refereixen només, com ja hem dit, 

l'enderroc de l'antiga esglèsia del Salvador a començament 

del segle i també l'inici de les obres d'una nova esglèsia el 

1705. Aquella fàbrica, però, devia tenir poca consistència, ja 

que el 1785 un terratrèmol esfondrà la torre del campanar, 

sepultà el sagristà que hi pujava en aquell moment, derrocà 

tres cases i trencà tres campanes. Ibarra, en referir la notícia, 

afegeix que la torre es va reparar l'any següent. (16) 

Tanmateix, com veurem, els problemes de l'esglèsia del 

Salvador augmentaren durant el vuit-cents fins provocar la 

ruïna d'una part de la coberta. 

Durant el set-cents hi hagué també obres de 

reforma i d'ampliació als tres convents d'Elx. Són 

especialment abundants les notícies referides al dels 

franciscans i al dels mercedaris. Pel que fa al primer, a 

meitat de segle la Junta de la Tercera Orde del convent de 

Sant Josep havia construït un retaule per a la seua capella i el 

1755, com encara el tenia a mitjan daurar, demanà una 

almoina al Consell. (17) A més d'aquest nou retaule, els 

frares de la Tercera Orde tenien també a mitjan fer el 1758 

una ampliació d'aquesta capella, segons un memorial dirigit 

al Consell de la vila. L'ampliació consistia en afegir-li una 

altra nau a ponent de l'esglèsia del convent, amb entrada 
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independent des del passeig del Xilindró, construcció de la 

qual han arribat a la nostra època tan sols els murs 

perimetrals. El cas és que els frares exposaren que aquestes 

obres d'ampliació de l'esglèsia es trobaven aturades i 

demanaven almoina a l'Ajuntament, 

"teniendo presente la estrechés de la Capilla donde celebran los 

hermanos los Santtos exercicios de su instituto, y otros que 

practican en beneficio del común, implorando la Divina 

Misericordia en las necesidades en que éste se ve afligido por falta 

de agua, o de salud, abundancia de langosta y otras calamidades, 

determinó ensanchar aquella, formándole otra Nave para que por 

este medio no se privasen." (18) 

Vist el memorial, el Consell acordà que 

"se le subvengan las ciertas necesidades que expresa con la 

cantidad de treinta libras." (19) 

També a final de segle, el 1791, segons Ibarra, es 

pintaren els frescos a dues tintes del claustre del convent, 

una part dels quals encara es conserva. Segons un manuscrit, 

citat pel cronista, s'hi pintà 

"con diestro pincel, muy al vivo, las vidas del Padre San Francisco 

de Asís (distracción, sin duda [corregeix Ibarra], es San Andrés 

Hibernon) y San Pascual Baylon, a expensas de los devotos que en 

los lienzos se hallan inscriptos." (20) 

Advertim, però, que la notícia sembla 

contradictòria, ja que els frescos del claustre són textos 

escrits, mentre que el manuscrit sembla referir-se a pintures 

figuratives. 

Pel que fa al convent de Santa Llúcia, cal subratllar 

la forta incidència que l'orde de la Mercè tingué en la 

transformació urbana de la segona meitat del set-cents, 

gràcies a les nombroses reformes fetes en l'edifici. Així, el 

1748, els mercedaris demanaren almoina al Consell per a 

sufragar les elevades despeses de la fàbrica d'un orgue, el 

qual es construïa en l'esglèsia, com també per a la 

reconstrucció de la sagristia que s'havia enfonsat i la 

reparació de la qual no admitia dilació. Els frares 

obtingueren vint lliures de l'Ajuntament. (21) Però en aquest 

segle destaca, sobretot, la gran esglèsia que van alçar els 

mercedaris, la Mercè nova, un bell temple acadèmic 

construït en molt poc temps, entre el 1782 i el 1796. Segons 

relata Ibarra, el retaule central era sumptuós i de talla 

daurada, la sagristia era "espaciosa y bien amueblada", 

l'esglesia no tenia creuer i disposava de cor alt amb cadirat 

de noguera i sis capelles a cada costat de la nau adornades 

amb llenços del pintor Vicent López, talles i quadres de 

mèrit i làpides sepulcrals. (22) La façana principal del 

temple mirava a la plaça de les Eres i formava cantó amb el 

carrer de Sant Vicent, el qual s'havia obert el 1776 amb 

l'establiment de les Illetes, barri que es va veure molt 

afavorit i guanyà centralitat amb la construcció de la nova 

esglèsia, la qual feia de nexe entre el barri i la ciutat existent. 

(23) La Mercè nova fou construïda a expenses de fra Martí 

de Torres, fill d'Elx i general de l'orde mercedària. Segons 

un altre general de l'orde, fra Agustí d'Arques, qui escrigué 

la història del convent d'Elx, el 08-06-1782 Torres vingué a 

Elx acompanyat de Vicent Cebrian, arquitecte de l'Acadèmia 

de Sant Carles de València, qui, segons Calduch, era fill del 

també arquitecte Josep Cebrian, amb qui féu l'esglèsia de 

Carlet. Arques relata que en un principi es pensà fer la nova 

esglèsia entre l'esglèsia antiga i el mesó de la porta 

d'Alacant, des de migdia a tramuntana. Però, finalment, es 

pensà que era millor el lloc que hi havia en la porta dels 

Carros, entre el convent 

"y la calle nuevamente abierta para el nuevo barrio que van 

estableciendo los clérigos, pues tiene una gran plaza delante y calle 

al lado, y está de Poniente a Levante y tiene mucho sitio." 

Per tant, 

"éste se determinó por más conveniente, con ánimo de hacer una 

iglesia de una nave sin crucero, como la del convento nuestro de 

San Felipe, que tenga 80 palmos de luz, esto es, 40 palmos la nave, 

20 palmos de hondo las capillas, pero con un pórtico delante sobre 

el cual debe estar el coro y dos capillas a sus lados." (24) 

L'obra s'inicià tot seguit i es desenvolupà amb una 

rapidesa inusitada. Als dos dies de l'arribada del general i de 

l'arquitecte, el 10-06-1782, es començaren a derrocar les 

cavalleries i a talar les palmeres. Tres dies després, el 

13-06-1782, es començaren a obrir els fonaments i a final de 

mes, el 30-06-1782, fra Martí de Torres posà la primera 

pedra, juntament amb unes monedes i una inscripció 

commemorativa de l'acte. (25) Als dos mesos, l'agost del 

1782, ja s'havien acabat els fonaments i es demanava desviar 

la sèquia que travessava el solar. El comanador del convent 

aprofità l'ocasió per a comunicar oficialment a l'Ajuntament 

la novetat que fra Marti de Torres, 

"ex general de toda mi religión, inpelido del grande afecto que tiene 

a este Convento [...] ha resuelto fabricar nueva Yglesia a expensas 

suyas, como de echo están ya masisadas por mayor parte de los 

fundamentos, como es notorio." 

El comanador advertia que d'aquesta nova fàbrica, 

"resulta grande utilidad a esta población y especial adorno y 

hermosura a la plaza dicha de S. Lucía, como se deja entender." 

Tanmateix, pel lloc on es fabricava l'esglèsia 

"cruza la acequia que por sus aguas saladas puede perjudicar 

mucho a los fundamentos de ella, según dictamen del Maestro 

Arquitecto que la dirige" 

i demanava, per tant, que 

"se digne providenciar se mude el cause de la dicha azequia por 

fuera del sitio que ocupa la nueva Yglesia, esto es por la plaza al 

frente de la nueva Yglesia, siendo de cuenta del convento costear el 

troso del nuevo cause con su bovedado." (26) 

Quan morí fra Martí de Torres el 1787, l'esglèsia ja 

s'havia cobert. I, ja acabada, el 27-02-1796 fou beneïda pel 

provincial de València. (27) Afegim que el comanador de la 

Mercè fra Martí de Torres, fill d'Elx, com hem dit, va ser 

batejat a l'esglèsia de Sant Joan i esdevingué un personatge 

influent a la ciutat de finals del set-cents, tant per les obres 

que féu al convent de Santa Llúcia com per les importants 

reformes urbanes que va promoure des del seu càrrec. Els 

seus mèrits i obres li valgueren una felicitació personal del 

papa Pius VI el 1778, quan els mercedaris l'elegiren a 

Toledo mestre general de l'orde de la Mercè. Per la seua 

condició de fill d'Elx i com a mostra de complaença per 

aquest fet, el Capítol municipal acordà que un exemplar de 

la carta impresa del papa quedàs unida a l'acta de la sessió 

corresponent. (28) Segons Arques, fra Martí de Torres es 

retirà a Elx després d'haver estat general de l'orde, hi va 

promoure la construcció de la Mercè nova i hi va morir el 

25-12-1787. Fou enterrat en la sepultura dels religiosos, però 

en un taüt, per tal de poder traslladar-lo a un sepulcre separat 

de l'esglèsia nova quan aquesta es conclogués. (29) 
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La Mercè nova substituí la primitiva esglèsia 

tardogòtica del convent, construïda el 1567, la qual no 

tornaria a ser oberta al culte fins el 1939, després que el 

1936 van cremar el temple setcentista. No coneixem cap 

plànol ni dibuix original d'aquella esglèsia nova de la Mercè, 

però el fet que fos obra d'un arquitecte de Sant Carles, com 

també alguns dibuixos i fotografies de començament del 

segle XX, mostren una obra plenament acadèmica. Aquest 

edifici de nova planta podia haver acomplit a Elx un paper 

de difussió dels nous models en l'arquitectura semblant al 

paper que, segons Calduch, tingué a Alacant la Casa del 

Consolat, construïda cap a meitat de la dècada del 1790 i la 

qual fou en la ciutat una fita de l'arquitectura acadèmica. 

(30) Tanmateix, la incidència a Elx de la Mercè nova —com 

també, d'altra banda, l'obra d'Evangelio i la de Gonzàlvez de 

Coniedo— fou escassa, tant per l'inexistència a la nostra 

ciutat d'arquitectes o de mestres d'obra interessats en 

practicar la disciplina arquitectònica, com pel desgavell 

econòmic que suposaren a Elx les primeres dècades del vuit-

cents. Aquesta esglèsia ajudà, això sí, a qualificar l'important 

espai urbà que era la plaça de la Mercè, en un llenç de la 

qual es va situar. 

Pel que fa al tercer convent d'Elx, el de 

l'Encarnació, situat a la Corredora, sabem que a meitat del 

set-cents s'hi féu alguna obra d'importància, com ara la 

construcció d'un segon pis i del refectori el 1740. (31) 

D'aquesta mateixa època deu ser un plànol de la secció de 

l'esglèsia del convent, dibuix d'una gran qualitat tècnica i 

perfecció formal al peu del qual Ibarra escrigué la següent 

llegenda: 

"Corte longitudinal de la iglesia que tenía el convento de monjas 

clarisas en la Corredera, abandonado por éstas en Diciembre de 

1853, por causa de lo mal parado que quedó por la tempestad de 

dicho año. Está derribándose en abril de 1890." (32) 

En aquest plànol hi ha dibuixats arcs apuntats a 

l'embocadura de les capelles, els quals devien correspondre 

a l'edifici gòtic cinc-centista i sembla com si la missió del 

dibuix fos projectar un revestiment amb una arquitectura 

setcentista que contenia elements propis de l'academicisme, 

una nova arquitectura que afectava tant la nau com el cor, la 

sagristia i fins i tot la façana dels peus de l'esglèsia. En algun 

moment, el domini de les tècniques gràfiques i la perfecció 

del traçat han fet pensar que l'autor d'aquest dibuix podria 

ser el mateix Marcos Evangelio, però no tením cap notícia 

de l'existència de documentació sobre el tema. 

També des del mateix convent de l'Encarnació, a 

meitat del set-cents, el 1759, les religioses joves demanaren 

ajut al Consell per a comprar una imatge per a l'altar major, 

ja que 

"ha más de 200 años que se fundó dicho convento, en los que ha 

carecido de Imagen titular, pues sólo se hallaba el Nicho vacío en el 

Altar Mayor. Y considerando las dichas Señoras este gran fallo, 

resolvieron dejar cada una un dinero diario de su limitada ración, 

con cuyo corto estipendio, continuado por mucho tiempo, han 

conseguido Un bello simulacro de María Santísima con el celeste 

Paraninpho dándole la Embaxada." 

El 09-06-1759 el Capítol acordà cooperar en 

aquesta obra amb 20 lliures. (33) 

Però malgrat les intervencions descrites, ja al 

darrer quart del set-cents el convent de l'Encarnació es 

trobava en prou mal estat, la qual cosa originaria a meitat del 

vuit-cents, com veurem, la permuta amb el desamortitzat 

convent de mercedaris. Així, el 22-01-1779, Sor Anna 

Padilla, abadessa del convent, dirigí un memorial a 

l'Ajuntament, patró de la institució, demanant ajut, hagut 

compte el mal estat de l'edifici. Segons l'escrit, 

"la maior parte de este Monasterio que V. S. mandó edificar en el 

año de 1516 para beneficio de todo el pueblo, por su mucha 

antiguedad se está desplomando, con peligro próximo de perecer 

todas las religiosas en una repentina desolación." 

Segons es deia es trobaven apuntalades moltes de 

les oficines principals i les religioses es trobaven exposades 

a que entrassen lladres mentre es trobaven en oració, havent 

hagut ja més d'un robatori. El Capítol acordà tan sols 

recaptar informació i dirigir-se al Consell de Castella perquè 

aprovàs les despeses de l'obra. (34) Per la seua banda, el 

Consell de Castella ordenà la confecció d'una notícia 

històrica del convent, la qual fou vista pel Capítol i enviada 

a Madrid. S'hi exposaven les actes de fundació i d'altres 

acords municipals i s'hi deia que la major part de l'obra era 

de tapial i que aquest era el motiu que hagués anat a ruïna 

una part de l'edifici, a més de "por su mucha antigüedad." 

(35) 
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03. ERMITES, CASA VESTUARI 

 

Una altra de les intervencions arquitectòniques significatives 

a l'Elx del set-cents fou la reparació de les ermites d'arrel 

medieval, les quals es conservaren en bon estat durant tot el 

segle pel fet d'acomplir un paper important com a espai d'ús 

públic. (01) En efecte, a les ermites, a més de la funció 

religiosa estricta de celebració de misses i de rosaris, s'hi 

feien altres comeses, com ara reunions de govern, 

celebracions i reunions cíviques i religioses, etc. De tots els 

usos per als que aprofitaven les ermites, el més significatiu 

era el d'escola, ja que durant el set-cents l'ensenyament solia 

fer-se a les ermites i als convents i, fet i fet, d'escola serviren 

les ermites de Sant Jordi, de Sant Jaume i de Sant Sebastià. 

Aquesta darrera era la més representativa de totes, ja que es 

trobava vinculada a les celebracions i l'emmagatzenament 

dels vestits i objectes de la Festa d'Elx. A les ermites eren 

també inhumats els cadàvers, d'igual manera que es feia a les 

esglèsies. Així, a l'edat mitjana hi hagué qui deixà manat al 

seu testament que el soterraren "dins l'eglésia de Sant 

Jaucme." (02) 

Pel que fa a l'ermita de Sant Jeroni, situada vora 

Santa Maria, enfront mateix del palau bisbal, el 1725, com 

hem vist, diversos veïns demanaren formar un trinquet de 

pilota en el vall per a destinar-ne el producte a l'obra de 

reconstrucció d'aquesta ermita, la qual aleshores es trobava a 

mitjan fer. El 1747 alguna part d'aquesta ermita de Sant 

Jeroni devia estar en ús i fer-s'hi culte, ja que el bisbe manà 

la vila que hi tornàs el retaule de Sant Jeroni, el qual estava 

utilitzant-se en l'oratori de la casa capitular. (03) Tanmateix, 

uns anys després, el 1755, l'ermita de Sant Jeroni encara es 

trobava a mitjan fer i sense cobrir, segons un memorial del 

rector Àlamo, promotor de la idea de reconstrucció de 

l'ermita el 1724, com també de fer el trinquet de pilota en el 

vall per a recaptar-ne fons. Segons Àlamo, 

"del arrendamiento del dicho Vall, limosnas y diligencias de dichos 

electos se prosiguió la fábrica de dicha Hermita hasta el término de 

mover los arcos para poderla cubrir, y como no huviessen medios 

para proseguir dicha obra hasta cubrirla se quedó en el estado que al 

presente se halla y todo lo que resta hazer para concluir dicha obra 

es cosa de poca consideración, segun relación de los Maestros 

Albañiles." 

Àlamo aprofità l'ocasió per a demanar un ajut per a 

seguir l'obra i poder-la acabar, encara que el memorial 

estava motivat perquè el Consell li havia demanat les claus 

de l'ermita, ja que, segons es deia, s'havia vist dintre algun 

malfactor. Àlamo contestà que no podia donar la clau 

perquà, segons ell, no la tenia, sinó que obria la porta amb la 

clau de sa casa i que allò que havien vist els veïns seria 

motivat perquè havent entrat xiquets a agarrar nius, haurien 

obert per dins la porta i l'haurien deixada oberta, amb la qual 

cosa algú podria haver entrat en una distracció. Àlamo es 

comprometia a posar pany nou i forrellat a l'ermita i a 

deixar-la ben tancada, però que la clau la preferia tindre ell, 

puix que li era de conveniència per a posar alguns mobles en 

la sagristia. (04) Tanmateix, en la resolució, el Capítol 

acordà taxativament 

"que se ponga puerta y serrojo competente en dicha Hermita y se 

tapie y condene el postigo mediero de la casa del suplicante para 

evitar por este medio la profanación de dicho lugar sagrado." (05) 

Com a resultat d'aquesta ocupació de l'inacabada 

ermita de Sant Jeroni, durant el tercer quart del set-cents, 

abans que se n'acordàs l'enderroc el 1779, a instància del 

bisbe Tormo, el Consell municipal solia arrendar el local, 

com ho demostra un expedient del 1772 sobre l'arrendament 

de l'ermita de Sant Jeroni fet a instància del contador 

general. (06) 

Respecte a l'ermita de Sant Sebastià, l'única que ha 

arribat fins els nostres dies, situada en el carrer Major de la 

Vila i vinculada al culte de la Mare de Déu de l'Assumpció, 

era la més important d'Elx. Això motivà que les reparacions 

foren abundants durant la segona meitat del set-cents. Així, 

el 1759 es feren obres de reparació, segons un memorial del 

síndic i del mestre Mateu Aznar. (07) I el 10-02-1786, el 

Consell acordà de bell nou fer obres en Sant Sebastià, ja 

que, es va veure un certificat de 

"Joaquin Irles, maestro cantero y Felipe García, que lo es de obras, 

titulares de esta Villa, relativo a los reparos que se ofrecen hacer en 

la Hermita de San Sebastian" 

i es considerà 

"de una parte la precisión de dichas obras y de otra que dicha 

Hermita es del Patronato de esta Villa y que en ella se celebran 

muchas funciones eclesiásticas a dirección de la misma." 

Així, doncs, s'acordà que 

"se efectue dicha obra, pasando con la nota correspondiente el 

citado certificado a la Junta de Propios para su inteligencia." (08) 

Uns mesos després, el 19-05-1786, el Capítol 

insistí en el tema en veure un informe de Felip Garcia sobre 

l'ermita on s'assegurava 

"ser ciertos los quebrantos y que de no componerse prontamente 

amenasa una total ruína." 

El Consell, per tant, tornà a acordar que 

"se efectuen sin demora los reparos necesarios, teniendo presente 
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este Ayuntamiento que la citada ermita es de su patronato [y] que 

concurren en ella muchos motivos para su aprecio y veneración." 

(09) 

Finalment, el 18-06-1788 es va veure un rebut del 

mestre Garcia per diverses obres en aquest edifici, les quals 

havien comprès "reparar la cañería y poner dos pedasos de 

trespol y componer la capilla de la Hermita de Sn. 

Sebastián." (10) També el 1798, segons un altre certificat de 

Garcia, es van gastar 118 reals en obres en l'ermita de Sant 

Sebastià. (11) 

Una altra ermita que el Consell continuà reparant 

durant la segona meitat del set-cents fou la de Sant Jaume. 

El 1771, el Capítol va veure un certificat del mestre Miquel 

Heredia sobre el cost que podria tenir la reparació d'aquesta 

ermita, "mandada reconocer por este Ayuntamiento, a causa 

de estar padeciendo alguna ruyna" i aprovà l'execució 

d'obres de reparació. (12) Dos anys després, el 1773, es 

pagaren cinc lliures per les despeses fetes en la composició 

dels terrats de l'ermita, la qual, segons s'indicava al llibre 

d'actes, es destinava aleshores a escola del mestre segon de 

primeres lletres. (13) 

La quarta ermita de la qual hi ha notícia a la segona 

meitat del set-cents és la de Sant Jordi. Així, el 1772, la 

confraria de la Mare de Déu de l'Aurora, que ocupava una 

capella de l'ermita, demanà ocupar un carreró que hi havia a 

la vora, a més de posar el sant en una capella lateral i la 

Mare de Déu dels Àngels o de l'Aurora en l'altar principal, 

fent un arc que sobreisqués al carreró que s'havia de tancar. 

Els suplicants, entre els quals hi havia el prevere Sempere, 

del clergat de Santa Maria, promotor del barri homònim, 

exposaven que calia fer aquest canvi perquè la Mare de Déu 

de l'Aurora tenia gran concurrència de fidels i de confrares. 

Tanmateix, uns altres veïns del barri de Sant Jordi, que 

utilitzaven el carreró, protestaren pel fet que l'Aurora 

vingués a ocupar el lloc de Sant Jordi, a qui pertocava la 

situació principal de l'ermita per la seua gran antiguitat. 

Finalment, l'Ajuntament va permetre que es fes el canvi i 

l'ermita, a poc a poc, va deixar d'anomenar-se de Sant Jordi 

per a dir-se de la Mare de Déu dels Àngels i també de 

l'Aurora. (14) 

Però, com assenyala Gozálvez, algunes d'aquestes 

ermites, davant el luxe i la importància de les esglèsies 

parroquials i conventuals, començaren a desaparèixer en les 

últimes dècades del segle i el solar s'utilitzà per a fer altres 

construccions o per a eixamplar la via pública. Fins i tot 

alguna d'elles esdevingué pedrera d'on traure carreus i 

materials per a altres obres. (15) Així passà el 30-04-1779 

quan s'acordà derrocar les restes que quedaven de l'antiga 

ermita de Sant Jeroni, propietat del Consell. El bisbe Tormo 

dirigí una carta a la vila on exposava el seu projecte de 

derrocar la "asesoría de la Villa" o "pieza donde se junta la 

villa para asistir a las funciones de la parroquial de Santa 

María." Aquest edifici devia ocupar la totalitat o una part de 

l'ermita de Sant Jeroni, ja que mentre a la carta del bisbe es 

proposava derrocar les parets de l'ermita, al llibre d'actes es 

parla de l'enderroc de l'assessoria de la vila. El bisbe oferia 

fer un altre edifici, pagat per ell, "más inmediato a dicha 

iglesia, en el cual se reuniria la villa cuando hubiera de 

asistir a las funciones de la iglesia." El lloc triat era "en el 

sitio y extremo de la Hermita" que feia front al palau bisbal. 

El terreny sobrant s'havia de destinar a l'eixamplament dels 

carrers colindants, a la casa del cura i també a l'esglèsia de 

Santa Maria, 

"aprovechando las piedras sillares que fueren útiles con destino a la 

Capilla de la Comunión que se está construyendo." 

El Capítol acordà autoritzar la solicitud del bisbe 

(16) i en aquest episodi se'ns mostra de nou la gran 

influència de Tormo en els assumptes públics de la vila a 

finals del set-cents, fins i tot en un tema tan propi del 

Consell com era la casa vestuari del municipi a la parròquia 

de Santa Maria. 

La notícia més antiga d'una casa vestuari de 

l'Ajuntament d'Elx en aquest mateix lloc és del 1746, quan 

el Capítol considerà que 

"en las muchas funciones que debe asistir la villa en forma de 

Cabildo a la Iglesia mayor de Santa María, ha sucedido en muchas 

ocasiones tener que desformarse la villa por el enquentro de 

Galeras, lluvias y otros embarazos." 

Així mateix, 

"por estar tan separada dicha Yglesia de estas Casas Capitulares, en 

algunas funciones se llega tarde y en otras tan temprano que tiene la 

villa que esperar mucho tiempo a que empieze la función." 

Per a evitar tals perjuís, doncs, el Capítol acordà 

que 

"uno de los dos almahacenes que se hallan junto a la sacristía de 

dicha iglesia, que es el que hase esquina a la calle de San 

Gerónimo, se componga, blanqueándole, componiéndole de quanto 

sea necessario para la mayor decencia, poniéndole dos rexas y el 

escudo de Armas de la Villa en una de las puertas, para que en 

dicho quarto se junte la villa para salir de él formada en las 

funciones que se ofrescan a tiempo oportuno, gastándose lo que sea 

menester de las rentas públicas." (17) 

Ja el 1747 l'administrador del vincle de Caro 

referia que en aquest magatzem hi havia hagut una 

almàssera, intitulada de la fàbrica, amb dret d'aigua de la 

sèquia Major, pero que 

"días hase está convertida en una instancia propia de V. SSa. para 

juntarse el Ylte. Ayuntamiento en días de concurso a la Yglesia." 

(18) 

Aquesta casa vestuari va romandre en ús tot al llarg 

del set-cents, car se'n tornà a fer menció el 1791, en 

descriure la pujada d'una jàcena nova per al cel de la Festa: 

hom referia que pujaren aquesta jàcena al terrat de l'esglèsia 

catorze peons i el mestre d'obres que dirigia l'operació, 

Vicent Penalva, i que ho feren 

"por el terrado de la parte de mediodía que mira a la casita de 

Vestuario de la villa." (19) 
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04. EQUIPAMENTS: ENSENYAMENT, TRINQUET, 

CEMENTERI 

 

Al set-cents, el municipi construí i reparà altres immobles 

destinats a usos públics, fonamentalment ensenyament, 

abastiment alimentari i administració. Gairebé tots ells eren 

de petites dimensions, però amb aquests immobles, d'una 

foma inicipient, s'encetava a Elx la moderna construcció o 

utilització d'edificis destinats a equipaments públics. La 

reparació dels edificis públics, plantejada de forma 

quotidiana, tingué una especial importància al llarg de la 

segona meitat del segle, però l'activitat constructiva minvà 

durant la darrera dècada per dificultats econòmiques. Tant la 

pesada maquinària burocràtica municipal i estatal com els 

interessos que s'hi creuaven influïren en que el Consell no 

emprengués l'obra de cap gran edifici públic durant els 

últims anys del segle. Així, aquests anys no trobem 

consignada a les actes municipals cap construcció de nova 

planta com les que hi va haver les dècades anteriors i les 

reparacions dels immobles propietat de la vila passaren a ser 

les estrictament necessàries, a penes de manteniment. Les 

actuacions del municipi es concentraren en aquestes petites 

obres de reparació, tant de construccions com 

d'infraestructures, les quals s'executaven ràpidament 

mitjançant un encàrrec directe als mestres titulars de la vila i 

s'abonaven tot seguit. Una de les activitats més destacades 

del Consell municipal pel que fa als equipaments fou la cura 

que tingué de l'ensenyament i del manteniment de les 

escoles i edificis destinats a tal menester. Al llarg del segle, 

el Capítol prengué nombrosos acords relatius a 

l'ensenyament, encara que aquesta preocupació pel tema no 

tingué cap repercurssió urbana, ja que no es va bastir cap 

edifici específic on fer les lliçons. Així, s'ocupaven locals 

disponibles en altres edificis, com ara convents, ermites, o la 

mateixa casa capitular. 

A més de les escoles pagades per la vila, al set-

cents hi hagué projectes d'establir a Elx col·legis religiosos 

de les dues ordes més importants que aleshores 

protagonitzaven l'ensenyament: els jesuïtes i els escolapis, 

els primers dels quals, segons Sanchis, educaven els fills 

dels aristòcrates, mentre que els segons ho feien amb els de 

la burgesia i les classes populars. (01) La primera noticia del 

set-cents relativa a l'ensenyament a Elx fou precisament la 

proposta de fundació d'un col·legi de jesuïtes a l'ermita de 

Sant Antoni. Les consideracions que féu el Consell el 

08-12-1700 són un clar exponent de l'important paper que 

l'ensenyament havia d'acomplir durant tot el segle per a 

l'esperit il·lustrat. En efecte, els consellers jutjaren que 

"sería muy utiloso para los vecinos de dicha villa el que los padres 

de la Compañía de Jesús fundasen en ella un colegio, con 

obligación de enseñar a leer y escrivir gramática y filosofía, de lo 

que se les seguirían grandes conbeniencias a los hijos de dicha villa, 

por que hay muchos que por no tener medios para pagar las 

messadas a los maestros no inbían sus hijos al estudio si que les 

ponen al trabajo y otros que haviendo estudiado la gramática no 

prosiguen a estudiar filosophía por no haver quien la enseñe en esta 

villa, ni medios para poder salir fuera de ella a estudiarla." 

Aquest projecte no es portà a terme, però 

s'arribaren a fer les capitulacions, en les quals s'establí que la 

vila donaria als jesuïtes l'ermita de Sant Antoni amb tots els 

drets de casa, hort, tafulles, aigua i terres, a més d'una de les 

tres ermites que hi havia a la població i també tota la fusta 

que 

"acabada la media naranja de la Yglesia sobrare y no fuere 

menester para la obra de dicha Yglesia." 

Com hem dit, hom es devia referir a la cúpula de 

Santa Maria, la qual aleshores es trobaria en construcció. 

Finalment s'establia que la vila havia de quedar per patrona 

tant de les ermites com dels establiments d'ensenyança que 

s'hi fessen. (02) 

En aquest terreny comunal oferit als jesuïtes, hi 

hagué una primitiva ermita de Sant Antoni construïda el 

1483 (03) la qual, però, fou derrocada al nou-cents, encara 

que aquest mateix segle se'n féu una altra al lloc de l'antiga, 

d'una arquitectura força pobra, que és la que hi ha 

actualment. Es trobava situada als afores d'Elx, vora el camí 

vell d'Alacant, a dos quilòmetres a l'est de la població, enmig 

del camp, envoltada d'horts de palmeres amb ús agrícola. 

Malgrat haver-hi arribat ja la ciutat, aquest és encara un lloc 

on es fa un popular y concorregut porrat el dia de Sant 

Antoni del Porquet, amb les quadrelles que hi van a 

esmorzar, amb coca, faves tendres i vi. 

Seguint amb l'ensenyament al set-cents, com hem 

dit, també hi hagué una proposta d'establir a Elx les Escoles 

Pies el 1738, arribant-se a crear una junta, però aquest intent 

tampoc no va reeixir. (04) 

Fou en la segona meitat del set-cents, de la mà dels 

il·lustrats de Carles III, quan es deixà sentir a Elx la 

necessitat d'educar els infants. Segons Gozálvez, el 1761 ja 

hi havia cinc mestres i, segons els llibres d'actes municipals, 

el 1772 el síndic procurador general féu una interessant 

exposició al Capítol on defensava els avantatges de 

l'educació dels xiquets i de les xiquetes, com també la 

conveniència de que els mestres tinguessen només la 

quantitat d'alumnes que poguessen instruir. Així, el síndic 

exposà 

"los considerables beneficios que reportan las repúblicas de la 

educación y enseñanza de la juventud de ambos sexos y, al 

contrario, la perversión y desvío que suele experimentarse por 

aquel defecto." 

Tot seguit, el capitular es lamentava 

"que alcance la falta de Ynstrucción aun a aquellas personas que 

por su carácter y nasimiento pueden llegar a Governar el pueblo, 
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ignorando tal ves aun el saber firmar" 

com també que hi hagués pobres que 

"aunque su Ynclinazión los atraiga a la educasión y enseñansa, les 

retrae de este Yntento tan útil el no haver más que un Maestro de 

primeras letras que no puede ni es dable dar perfecta salida a la 

asistencia de tantos niños como acude[n] a la escuela, los más de 

ellos pobres de solemnidad." 

Concloïa el síndic que, a més d'un altre mestre de 

primeres lletres, calia que hi haguessen "dos mugeres que, 

con el título de costureras, eduquen y enseñen a las niñas 

pobres", amb un salari de 40 lliures cadascuna. Finalment, el 

Capítol acordà demanar al Consell de Castella dotació per al 

mestre i per a les costureres, la qual cosa era especialment 

necessària "atendiendo a que este Pueblo es el más 

numeroso del Reino fuera de la capital." (05) 

Com hem dit, l'ensenyament pagat pel municipi es 

feia a les ermites de Sant Sebastià, de Sant Jaume, de Sant 

Jordi i de la Sang o de l'Hospital. L'ubicació de les escoles, 

però, no era fixa i en moltes ocasions, per les molèsties que 

originaven els xiquets, el Consell acordava que les escoles 

canviaren d'una ermita a una altra o s'instal·laren a la 

mateixa casa del mestre. Així, el 17-12-1761, el Capítol 

aprovà "que se mude la escuela al Santo Hospital en que 

antes estava" com havia demanat el mestre de primeres 

lletres. (06) En canvi, el 1772, la vila no acceptà una 

sol·licitud feta pel raval de Sant Joan per a convertir en 

escola de primeres lletres l'ermita de la Mare de Déu dels 

Àngels, ja que 

"se hallan sus señorías informados seguramente de los perjuicios 

que refluirían a dicha emita y estorbo de los actos que se celebran 

en la misma." 

El Capítol, a més, considerava que 

"en el resinto de dicha universidad ay diferentes casas de alquiler 

con saguanes capaces y extencivos donde con comodidad pueden 

estar los niños de dicha escuela." (07) 

L'any següent, el 1773, el mestre segon de primeres lletres 

ocupava l'ermita de Sant Jaume, els terrats de la qual, com 

hem vist, es repararen aquell mateix any. (08) I el 1781, el 

Consell aprovà despeses per valor de 65 reals en 

"diferentes composturas y obrajes en la mesa y bancos del aula de 

Gramática." (09) 

També fou freqüent la regulació de les escoles pel 

municipi. Així, el 1796 el Capítol acordà que es fes saber al 

mestre de gramàtica que continuàs amb el seu encàrrec en 

l'ermita de Sant Sebastià "y no en otra parte, aunque sea en 

su propia casa" com també que no havia de donar dispenses 

als alumnes, excepció feta del dijous, "por ser en gran 

perjuicio de la Juventud." (10) El 1798, aquesta aula de 

gramàtica seguia instal·lada a l'ermita de Sant Sebastià, ja 

que el Capítol considerà que 

"el Aula de Gramática está con más combeniensia para el adelanto 

de sus alumnos en la Ermita del Señor San Jayme," 

on, segons es deia, ja havia estat un temps, per la qual cosa 

s'acordà traslladar-la-hi, abandonant l'ermita de Sant 

Sebastià i comunicant l'acord als dos mestres. (11) 

El 1799 tornaren a haver problemes amb l'ermita 

de Sant Jordi, on hi havia l'escola de primeres lletres, ja que 

el Capítol veié un memorial de la confraria de la Mare de 

Déu de l'Aurora, radicada en aquesta ermita, on es queixava 

dels perjuís 

"que causa la juventud de los niños que acuden a la enseñanza de 

primeras letras a la Escuela constituida en la nominada Hermita: 

rayadas, raspadas y arruinadas [están] sus paredes, como también 

rotos y destrosados sus adornos." 

Per tant es demanava que l'escola es traslladàs en 

algun altre lloc. El Capítol acordà que el mestre de primeres 

lletres es portàs l'escola al seu càrrec a l'ermita de Sant 

Jaume, mentre que el mestre de llatinitat havia d'endur-se 

l'estudi a l'ermita de Sant Sebastià, considerant que en 

aquestes ermites no hi havia cap confraria. (12) Tanmateix, 

un regidor que no es trobava en aquesta sessió, presentà en 

la següent un memorial duríssim contra la confraria de 

l'Aurora i a favor de la permanència de l'escola en l'ermita de 

Sant Jordi, al·legant que si als confrares no els plaïen les 

disposicions de la Vila podien anar-se'n a la parròquia del 

Salvador, la qual es trobava a prop, ja que 

"en el recinto de esta Villa hay quatro Hermitas que en todos 

tiempos ya unas ya otras han servido para este efecto [escoles]" 

i de totes elles l'ermita de Sant Sebastià era la menys bona 

per a escola per la seua foscúria, ja que no tenia més llum 

que la que entrava per la porta. A la vista d'aquest memorial, 

el Capítol se'n torna arrere i acordà que no es fes cap canvi. 

(13) 

També als convents dels frares es feia ensenyament 

durant el set-cents. Així, al convent de mercedaris es feia 

lliçó de filosofia i de teologia. (14) I el 11-12-1789 s'arribà a 

veure en Capítol el conflicte que plantejava una Reial Ordre 

del 1771 segons la qual només podien cursar estudis de 

filosofia i de teologia els matriculats en les universitats 

aprovades pel govern. Això dificultava que s'acomplís el 

testament d'un tal Pere Mira, qui havia deixat els seus béns 

al convent de mercedaris amb l'obligació de mantenir 

perpètuament aquests estudis de filosofia i teologia i d'haver 

d'admetre-hi tots els seculars que volguessen "cursar dichas 

facultades." Ens sembla significatiu de l'ambient cultural a 

l'Elx de finals del set-cents que ja aleshores el Capítol tractàs 

aquest tema de l'ensenyament, com també les consideracions 

que s'hi feien: el Consell reflectia l'ambient optimista de 

l'època i considerava que 

"uno de los principales ramos de su inspección y cargo era el 

cuidado de que la juventud de esta villa se instruya devidamente en 

los rudimentos de la Religión y umanas letras, facilitándoles para 

este logro la provisión de Escuelas, y elección de maestros 

virtuosos y literatos." 

Es considerava, a més, 

"que este fin no se puede alentar como se requiere y exige el 

aumento de la población y maior numero de jóvenes en solas las 

dos escuelas de primeras letras y una de latinidad que ay en esta 

villa, originándose de ello su ignorancia de lo que deven saber, 

tanto por preseptos divinos y eclesiásticos, como por los civiles, y 

en fin otros muchos males que ocacionan un perjuicio 

imponderable al estado." 

En el cas que ens ocupa, es decidí 

"subrogar dichas cátedras en escuelas de primeras letras y latinidad, 

las quales facilitarán notorio provecho al público, que es la mente 

del testador." (15) 

La necessitat d'ensenyament i d'instrucció de la 

població, especialment dels infants i dels joves, venia 

motivada d'una forma directa per l'esperit il·lustrat, com 

s'evidencia en l'exposició de motius d'alguns projectes 
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d'ensenyament de les últimes dècades del segle. Així, el 

1788 el Capítol veié una ordre enviada pel governador de 

Valencia en assabentar-se que la vila no tenia la deguda cura 

del cumpliment d'una altra ordre, segons la qual 

"los Niños y Niñas desde edad de cinco años hasta la de doze vaian 

diariamente tres horas por la mañana y tres por la tarde a las 

Escuelas y enseñanzas de labor." 

El governador encomanà la vila que fes cumplir 

l'ordre i l'Ajuntament acordà fer un ban i imposar les penes 

corresponents als qui l'incumpliren. (16) Com tantes 

determinacions dels governs il·lustrats, l'ordre degué ser 

inútil i ningú la degué complir, però és indicativa de l'esperit 

dels nous temps. Fet i fet, quan aquell mateix any del 1788 

es jubilà el "maestro de primeras letras", el seu càrrec fou 

immediatament ocupat per un substitut. (17) El 1790 el 

Capítol tornà sobre el tema de l'ensenyament en veure una 

ordre del Consell de Castella sobre l'educació dels xiquets i 

les xiquetes, encara que l'acta municipal no especifica de qué 

es tractava exactament. (18) I el 1797, en jubilar-se el mestre 

de la càtedra de llatinitat de la vila, el Capítol acordà pujar el 

sou d'aquesta plaça de 100 a 300 lliures, 

"atendidas las actuales vicisitudes y obligación estrecha, mayor 

numero de estudiantes que nunca se han visto", 

com també 

"que las rentas de estos propios y arvitrios pueden desempeñar esta 

atención y respeto." (19) 

Una altra mostra de la presència del sentiment 

il·lustrat a Elx pel que fa a l'ensenyament fou l'establiment, a 

finals de segle, d'una escola de dibuix, disciplina important 

dins l'ensenyament, ja que el dibuix era un dels instruments 

utilitzats per a arribar a un coneixement científic; com indica 

Bérchez, una dimensió il·lustrada al servei de la ciència, la 

tècnica i el comerç. (20) L'acadèmia de dibuix d'Elx fou 

promoguda pel marquès de Diesma, el mateix que, com hem 

vist, opinava de Gonzàlvez de Coniedo que era "un mal 

Pintor, mediano Escultor y regular Arquitecto." El 1790 el 

marquès dirigí a la vila una curta i simple carta comunicant 

que, portat pel seu zel patriòtic, volia obrir a Elx una escola 

de dibuix i demanava que l'Ajuntament aprovàs i protegís el 

projecte. (21) Així ho féu, efectivament, el Capítol, ja que el 

27-03-1790 aprovà el projecte d'establiment d'aquesta 

"Escuela de Dibujo para la enseñanza de la juventud que ha 

discurrido la aplicación del Marqués de Diesma, a quien se le 

recomienda y encarga como autor de esta obra tan utilosa y 

combeniente al público, que recibe bajo de su protección el 

Ayuntamiento." (22) 

De l'interès d'aquesta escola de dibuix d'Elx dóna 

idea també la relació que tingué amb l'Acadèmia de Sant 

Carles de València, a la qual demanà dissenys per a 

utilitzar-los en l'ensenyament. (23) Als documents de l'Arxiu 

Municipal no s'indica el lloc on s'havia d'instal·lar l'escola, 

però potser era al mateix palau del marquès. En qualsevol 

cas, aquest centre degué esdevenir una certa fita dins la 

ciutat, la qual, així, es transformava i prenia una identitat 

més complexa. El funcionament de l'escola degué anar bé, ja 

que l'any següent, quan el Capítol nomenà els càrrecs 

municipals per al 1791, dessignà entre ells el marquès de 

Diesma com encarregat de l'escola de dibuix, "en atención al 

desinterès, honor, aplicación y cuidado" amb què s'havia 

comportat. Segons el Capítol, el marquès podia, a més, 

nomenar els subalterns que volgués "para mejor instrucción 

de la juventud." (24) 

Encara que durant el set-cents no es féu cap edifici a 

propòsit, el tema de l'escola, com veurem, fou clau en la 

formació de la ciutat els segles següents, ja que al convent 

de mercedaris desamortitzat hi hagué una escola durant el 

vuit-cents i la necessitat d'ensenyament es mantingué viva a 

Elx i tingué una forta incidència en l'opinió pública de 

començament del segle XX, especialment de la mà dels 

socialistes. 

Pel que fa als espais destinats a l'esbargiment, 

tingueren poca importància a l'Elx setcentista encara que, 

seguint una arrelada tradició en els pobles valencians, un 

dels primers usos d'un espai públic com a equipament —

esportiu en aquest cas— fou, com hem vist, la transformació 

en trinquet de pilota valenciana del tros de vall que 

envoltava el llenç de llevant de la muralla. (25) Aquest 

fragment de vall fou el darrer en ser ocupat i esdevingué el 

vall per antonomàsia a Elx. Ibarra ho referia el 1920: "la 

calleja hoy día llamada del Trinquete, antiguamente era 

llamada del Vall." (26) El 06-04-1725 uns quants veïns 

demanaren formar aquest trinquet de pilota en el Vall, per a 

destinar-ne els beneficis a la reparació de l'ermita de Sant 

Jeroni i aquest vall, fet trinquet, es fossilitzà en la trama 

urbana, formant el carrer que s'anomenà del Trinquet fins el 

1886, quan se li posà el nom de carrer del Casino perquè 

aquest establiment s'alçava en aquest carrer. (27) El trinquet 

del Vall era arrendat per l'hospital de Caritat per a recaptar-

ne fons per al manteniment. Així, el 1790 l'Ajuntament 

concedí poder i permís al majordom del Sant Hospital 

perquè arrendàs el trinquet de la pilota, a benefici dels 

pobres malalts de l'hospital, pel temps que li semblàs bé. 

(28) 

Un altre equipament públic iniciat a Elx durant el 

set-cents fou el cementeri. Malgrat que, com hem vist, el 

bisbe Tormo fou un dels defensor davant Carles III dels 

cementeris fora de poblat, durant el seu bisbat encara 

s'establí un cementeri dins de la vila per a traure cadàvers de 

l'interior de l'esglèsia de Santa Maria. Així, entre els anys 

1782 i 1789, s'aprofità un solar propietat de l'Ajuntament per 

a construir un cementeri parroquial. Es tractava d'un terreny 

situat en la façana del nord, enfront de la porta de l'Orgue, 

en un lloc que s'havia utilitzat per a treballar la pedra i la 

fusta de la nova esglèsia. (29) Així, el 20-12-1782 el Consell 

veié un escrit del cura i del fabriquer de Santa Maria 

demanant l'autorització per a soterrar en aquest solar ossos i 

cadàvers procedents de l'interior de l'esglèsia, després que 

les obres s'haguessen començat sense permís i que els 

síndics havien manat que s'aturassen. La importància del fet 

rau en que a la petició dels eclesiàstics podem veure per 

primera vegada a Elx l'interessant canvi de mentalitat que es 

produí a finals del set-cents a tota Europa respecte al lloc on 

s'havien de soterrar els cadàvers. Així mateix, en desfer-se 

els cementeris interiors a la ciutat durant el vuit-cents, al lloc 

ocupat per aquest cementeri de Santa Maria i per la casa 

taller contigua, quedà, com veurem, una plaça anomenada 

precisament del Cementeri que perdurà fins la destrucció del 

barri cap al 1960. 

L'exposició dels rectors per a ocupar el terreny 

comunal es basava en l'atenció de 
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"no caber ya en las sepolturas de la referida Yglesia los cuerpos 

difuntos y que por lo mismo el fetor que exalan causa el perjuicio a 

los feligreses que se deja conciderar, de modo que es de recelar con 

mucho fundamento el que resulte alguna epidemia." 

Per a evitar el mal, rector i fabriquer demanaven 

permís per a fer 

"un oyo de bastante concideración para trasladar los huesos y 

cuerpos de las mencionadas sepulturas [...] a fin de [...] atajar unos 

daños tan ciertos a la salud pública." 

Cal assenyalar que en aquesta primera solicitud no 

es tractava d'establir un nou cementeri sinó de fer un gran 

fossat comú per a buidar l'esglèsia, ja que els mateixos 

rectors es comprometien a quedar 

"con la obligación de terraplenar y dejar el dicho oyo y su sitio en 

el mismo ser y estado en que antes lo estava, para evitar tan malas 

resultas." 

El Capítol accedí a la petició, insistint que ho feia 

sense perjuí dels seus drets de propietat i en la condició que 

"sin la menor retarda han de dejar el sitio en el mesmo estado y 

forma en que se hallava antes de la novedad de dicha excavación y 

entregar la llave a esta villa." (30) 

L'obra es degué fer l'any següent, el 1783, i potser també 

alguns soterraments, ja que uns anys més tard, el 

30-10-1789, els rectors de Santa Maria demanaven permís a 

l'Ajuntament perquè 

"se perfeccione y ponga en la devida desencia el Sementerio que, 

en el sitio comunmente Apelado el taller, se principió en el año 

pasado de ochenta y tres para que en el mismo en lo succecivo se 

sepulten los cuerpos que fallescan en la feligrecía de la mesma." 

El Capítol acordà que informaren els síndics i, vist 

el seu informe, una Reial Cèdula del 03-04-1787 sobre 

l'assumpte, com també que 

"el sitio del taller que se pretende a fin del sementerio es consejil o 

Propio de esta villa, el qual hasta aquí no ha producido rédito 

alguno al caudal de propios, que siempre ha tenido el destino para 

la construcción de maderas y piedra para el servicio de la misma 

Yglesia," 

s'acordà concedir el permís perquè 

"en el propio sitio y trozo descubierto se perfeccione y ponga en la 

devida proporción y desencia el sementerio que se suplica para que 

en lo succesivo se sepulten en él los cuerpos que vayan falleciendo, 

procurando quanto sea dable el evitar los perjuhicios a la vezindad 

y que todo se haga a dictamen, inteligencia y parecer del Yltmo. Sr. 

Obispo de esta Diósesis a quien se halla encargado por S. M. estos 

asumptos." (31) 

En aquesta casa taller de Santa Maria, l'Ajuntament 

havia fet diverses reparacions a finals del set-cents, com ara 

el 1775, quan s'aprovaren les despeses hagudes en 

"componer y reparar la casa del Taller y sus terrados." (32) 

També el 1776 es gastaren 24 lliures perquè el mestre alarif 

composàs la casa taller "por estar muy quebrantada y 

amenasando ruína." (33) I una nova reparació s'hi féu encara 

el 1794, quan el mestre Felip Garcia certificà una despesa de 

102 reals per haver acabat de derrocar uns trossos de paret 

del pati de la 

"casa taller propia de esta villa que se arruinó por las lluvias de 

marzo y reparar las partes que amenazavan ruína para evitar 

desgracias." (34) 
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05. ALMODÍ, PESCATERIA, CARNISSERIES 

 

Durant la segona meitat del set-cents, el Consell d'Elx féu 

nombroses despeses en obres de reparació als edificis 

relacionats amb l'abastiment d'aliments a la població. Es 

tractava d'uns equipaments incipients que, al vuit-cents, es 

concentraven a la zona del mercat. Un d'ells, d'arrel 

medieval, era l'almodí, on es trobava el magatzem de gra; un 

altre era la pescateria, el primer equipament públic "modern" 

que tingué un edifici específic construït pel Consell; un altre 

era la carnisseria, on el Consell sacrificava els animals i 

venia la carn en règim de monopoli; finalment, hi havia 

també diverses tendes i forns que eren arrendats per la vila. 

Tant la pescateria com la carnisseria necessitaven disposar 

d'aigua corrent per a la neteja, la qual cosa féu que les 

reparacions d'aquest edificis es feren extensives a les sèquies 
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que hi conduïen l'aigua. Recordem que aquesta aigua era 

salada, com tota la que es gastava a Elx per a usos 

semblants, i provenia de la sèquia Major. 

Comencem el repàs. Els almodins, com les sitges, 

havien estat un dels edificis més importants de les ciutats des 

de l'edat mitjana; no debades s'hi guardava el gra i hi 

depenia la subsistència de la població. A Elx s'en féu servir 

la planta baixa de la torre de la Calaforra fins que es va 

construir l'almodí el 1441. Com hem vist, unes notícies fan 

pensar que aquest almodí es trobava unit a la Calaforra, pot 

ser formant part del cos de llevant de l'edifici que encara 

existeix en l'actualitat, però unes altres notícies ens el situen 

extramurs, amb el vall entremig. (01) Durant el set-cents, el 

Consell d'Elx es preocupà per mantenir l'almodí en bon estat 

i hi féu diverses reparacions. Fet i fet, la mateixa 

preocupació van tenir altres ciutats del regne, com ara la 

mateixa ciutat de València, la qual, preocupada per 

l'abastiment de gra, acabà el 1788 les grandioses sitges de 

Burjassot. (02) Als llibres d'actes municipals apareixen 

esmentades obres a l'almodí d'Elx en diverses ocasions 

durant el darrer quart del set-cents. Així, el 1776 el Consell 

pagà 24 lliures al mestre alarif perquè composàs "la casa 

almodín, por estar muy quebrantada y amenasando ruína." 

(03) El 1786 el Capítol veié un certificat del mestre d'obres 

Felip Garcia, qui havia fet obres i reparacions "en la casa 

Almodín de esta villa." (04) I el 1794 consta en acta que el 

mateix mestre havia fet obres "en las estancias del repuesto 

de granos de la villa", per un valor de 257 reals. (05) 

Un altre dels edificis vinculats a l'abastiment 

alimentari de la població era la pescateria, construïda el 

1745, la qual era una llotja allargada, delimitada amb arcs de 

pedra picada. Aquest va ser l'equipament públic més 

important alçat de nova planta a l'Elx del set-cents, 

relacionat amb la pesca que es feia a l'albufera, la qual, com 

hem vist, s'havia de portar a vendre a la vila. L'edifici es 

trobava situat extramurs, al sur de la Corredora, vora la font 

de San Roc, però el mercat del peix només l'ocupà fins el 

1838, quan l'Ajuntament acordà fer un altre immoble més al 

nord, dins la vila murada, a l'espai on es configurà durant el 

vuit-cents l'actual mercat central. Aquest establiment fou tan 

important que la seua presència quedà fossilitzada en la 

toponímia, ja que el carrer on s'ubicava s'anomenà de la 

Pescateria Vella fins que el nom fou canviat pel d'Aurelià 

Ibarra. (06) A les actes del Consell, s'indicava que aquesta 

pescateria havia d'anar 

"al arrimo de la xavoneria de Francisco Lozan, en la plazuela de 

San Roque", 

situada sobre la sèquia Major, ocupant la part lateral de 

llevant del que aleshores era encara una replaceta, arrimada 

a la paret de la saboneria. Ibarra situa l'edifici setcentista al 

mateix lloc que les dues cases de llevant de l'actual carrer 

d'Aurelià Ibarra. (07) 

Per a traure a subhasta les obres se'n feren dos 

plànols, la planta i l'alçat de l'edifici i amb ells es definia una 

mena de llotja. Els dibuixos són esquemàtics i primitius però 

tenen un gran interès ja que es tracta d'uns dels primers 

documents gràfics traçats a Elx per a la construcció d'un 

edifici públic. Es redactà, així mateix, un extens plec de 

condicions, amb una detallada descripció de les 

característiques formals i constructives. El 04-05-1745 el 

Capítol va veure la planta que s'havia format per a l'obra de 

la Pescateria que havia de construir-se, com diem, "junto a la 

fuente de San Roque." Escoltada la proposta del regidor i 

vista la planta s'acordà formar capítols per a la fàbrica 

"y se saquen al público, despachando cartas circulares a la ciudad 

de Alicante, Orihuela y villa de Aspe." 

S'assenyalà, així mateix, que el remat es fes el 

15-05-1745 a les quatre de la vesprada, "a la persona que 

con más beneficio la haga." (08) 

Totes les qüestions referides a aquesta construcció es troben 

en l'expedient corresponent, un document de gran interès, 

perfectament conservat, titulat Elche, año 1745. Autos 

formados para el remate de la Lonja que sirva de 

Pescadería que se ha de formar en la Plazuela de San 

Roque de esta Villa. Hi ha encara un altre lligall amb els 

Capítulos para la construcción de la nueva pescadería en la 

Plazuela de San Roque de esta Villa, també del 1745. (09) 

Els capítols eren catorze i es trobaven ordenats segons la 

posada en obra. En primer lloc, es preveia la cobertura de la 

sèquia Major, ço és 

"haser una Bóveda de Yezo y otra de mortero que cubra la Asequia 

desde la esquina de medio día hasta el puente de San Roque, donde 

se ha de formar la Pescatería." 

S'hi estipulava les característiques de les voltes, les 

quals havien de ser 

"de buena calidad y permanencia, executadas según arte; que 

tengan de gordo, la de yezo un palmo, y la de mortero palmo y 

medio, que sean de medio punto, pudiéndolo llenar la Acequia, con 

los cimientos correspondientes de buen mortero, dexándole a la 

Asequia el mismo cauce que oy tiene." 

En segon lloc s'havia de fer el fonament de l'edifici, 

ço és 

"un cimiento que corra de cabo a cabo toda la obra, de tres palmos 

de ancho, y de ondo hasta tierra firme, de mortero de buena calidad, 

executándolo según arte." 

En tercer lloc s'havien de formar 

"siete arcos, los cinco en la testera y los dos a los lados, con los 

pilares correspondientes según la planta." 

(En el marge del document, Ibarra anota que aquests arcs, 

mesurats per ell el 28-05-1899 tenien 2,74 metres d'altura). 

El Consell definia a continuació les dimensions i materials 

dels arcs i les pilastres: s'havia de fer 

"los pilares de las dos esquinas, de piedra fuerte hasta el tercio de el 

Arco, con cinco palmos de estribo, y formará el antepecho encima 

de los arcos que corra toda la obra, y que remate en corniza de 

orden dórica, con quinse piramides a trechos proporcionadas para el 

adorno de la fábrica, de dos palmos y medio de alto, y palmo y 

medio en quadro [...] y encima del arco que ha de servir de entrada, 

se han de colocar las armas de la Ylustre Villa." 

Les altres pilastres havien de tenir 

"dos filadas de piedra fuerte, que tengan entre los dos i quatro 

palmos de alto, y dos dedos de sentido la de abaxo, y las luces de 

los Arcos enlosadas de piedra fuerte de un palmo de gordo, [...] 

hasiendo los abujeros que fueren menester para el rastillo de 

madera que se ha de poner, y lo restante de los arcos y pilares y 

antepecho, ha de ser de piedra franca de la mejor calidad, cuyos 

arcos han de tener dos palmos de boquilla, y palmo y medio lo 

menos de rosca, con sus capiteles los pilares." 

Es tractava a continuació del paviment, el qual 

s'havia de fer 



 171 

"de la misma piedra franca, dexando a trechos proporcionados, dos 

trapas para la limpia de la Azequia." 

Les lloses del pis s'havien de 

"sentar con cal, uniendo las juntas y sentando las lozas a golpe de 

martillo." 

El sostre havia de ser 

"de moldadas de hieso de palmo y medio de biga a biga, dándole 

dos palmos de corriente." 

L'acabat interior de la llotja incloïa "fortificar de 

yeso la pared de la xavonería," com també 

"mampostear por la parte de adentro los carcañoles que hay de 

Arco a Arco detrás de la cantería y tirar a regle de yezo toda la obra 

por dentro." 

Finalment el Capítol establia els terminis 

d'execució i les condicions econòmiques. El contractista 

havia d'acabar l'obra el 10-08-1745, ço és, tres mesos 

després, i en cas de  

"advertírsele omisión, y que se vea no poderse rematar para el 

aplasado día, la Villa lo puede executar a expensas del Maestro, 

buscando oficiales que la concluyan para el referido tiempo." 

El contractista havia de tenir també fiadors del gust 

de la vila i, acabada l'obra, aquesta nomenaria 

"uno o más maestros de Inteligencia que la visuren y caso de 

encontrarle algun defecto o no estar hecha segun arte, se haya de 

derribar y formar de nuevo de quenta del maestro a cuyo favor se 

había rematado." 

A continuació s'establia com havia de pagar-se 

l'obra, que els drets d'escrivà i de corredoria eren de compte 

del mestre, com també 

"el derribar la bóveda vieja [de la sèquia?] y sacar la Basura de toda 

la obra fuera de la Villa, a la Rambla." (10) 

Tal i com havia acordat el Consell, l'obra es va 

rematar el 15-05-1745 a favor de Carles Jover, veí d'Asp, 

però aquest va renunciar i, finalment, féu l'obra el mestre 

d'Elx Ginés Irles de Bayle. El 08-07-1745 les obres es 

trobaven a mitjan fer, però l'edifici no era gaire del gust dels 

capitulars, ja que advertiren 

"que la alzada que se le ha dado a la obra de la Pescadería que se 

está haciendo de cantería, queda muy baja y con una gran 

imperfección, la que se alla a tiempo de poderse remediar 

añadiéndole una filada de la misma piedra para que dicha obra 

quede concluyda con la correspondiente perfección según Arte." 

En conseqüència s'acordà que el mestre posàs 

aquesta filada de carreus de més, la qual se li pagaria al preu 

del remat, "dexando la obra con la perfección que necessita." 

En la mateixa sessió el Capítol acordà pagar quinze lliures al 

mestre pedrapiquer Baptista Gallego pel treball de 

"haber tallado sobre piedra de cantería las Armas de la Ilustre Villa 

que se han de colocar sobre la puerta principal de dicha Pescaderia, 

cuyo coste quedó de quenta de la presente Villa." (11) 

L'obra es degué acabar dins el termini fixat i utilitzar-se 

sense cap problema, ja que no tornem a trobar notícies de 

l'edifici fins més de quaranta anys després quan, el 1789, el 

mestre Felip Garcia hagué de fer-hi reparacions i presentà a 

l'Ajuntament un certificat d'obres fetes en "componer la 

pescatería." (12) 

Pel que fa a les carnisseries de la vila aquest fou un 

establiment municipal mencionat nombroses vegades a les 

actes municipals de l'últim quart del segle. L'edifici o local 

destinat a "carnicerías" o "carnicerías públicas" es trobava 

situat dins de la vila, vora la Casa Capitular i la Cort del 

Justícia, a ponent de la plaça de la Fruita, amb la part de 

darrere donant al terraple de la rambla del Vinalopó. Gairebé 

totes les notícies que tenim es referien al seu mal estat, a les 

reparacions que calia fer en la construcció o en la conducció 

d'aigua i a les despeses gastades en obres urgents. Fet i fet, la 

carnisseria i l'escorxador foren els edificis domèstics que 

més mals de cap crearen al municipi des de la meitat del set-

cents fins la meitat del nou-cents. Les notícies que donen els 

llibres de capítols fan pensar que la primitiva carnisseria de 

la vila devia ser poca cosa més que un corral on tenir els 

animals, una sala on sacrificar-los, una sala on deixar 

assecar la carn i una sèquia amb aigua per a la neteja, com 

assenyala Calduch per a la carnisseria d'Alacant, la qual fou 

condicionada el 1784. (13) Però, malgrat la simplicitat de 

l'edifici, la seua incidència en la vida pública era gran i les 

obres foren nombroses. Així, el 1775, el Consell aprovà les 

despeses que els mestres havien fet per un "remiendo de la 

carnicería" i per haver composat la "presa o pila por donde 

se conduce el agua al matadero de las carneserías públicas." 

També es gastaren 60 reals en "las serrajas para las 

carnisserías del común." (14) El 1779 es veié un nou 

certificat de 47 reals del mestre Gregori Sànchez per haver 

fet "reparos en los pilones de las carnecerías del común." 

També se li pagaren 23 reals al mestre serraller Josep Galbis 

per "componer la serraja y hacer dos ganchos a las ventanas 

del enjugador y tabla de la carne de macho." (15) El 1781 es 

consignà el pagament de 39 reals al mestre d'obres Gregori 

Sànchez per haver composat de nou els pilons de la 

carnisseria. (16) El mateix any es gastaren 156 reals més en 

refer el 

"canal donde se degüellan las reses en las carniserias y trossos de 

empedrados de las quadras donde se enjugan dichas reses [y] 

componer los terrados de dichas carniserías." (17) 

Totes aquestes petites reparacions, però, no eren 

prou i ja el 26-01-1787, l'Ajuntament tingué notícia que 

"las carniserías públicas de esta villa se hallan amenasando ruïna 

próxima en todas las piesas de sus oficinas, deviendo atender a la 

reparación de tan interesante edificio," 

per la qual cosa manà que 

"se haga visura y reconosimiento exacto de las citadas carniserías 

por los Maestros Phelipe García y Joseph Sànchez, maestros 

alarifes titulares de esta villa, en concurso de Manuel Penalva y 

Juan Martínez Porras, maestros del mismo oficio, como igualmente 

Joaquín Yrles y Francisco de Paula Yrles, Maestros Canteros." 

(18) 

De la importància de l'edifici per al funcionament 

de la ciutat dóna idea no solament el fet que el Consell fes 

intervenir tants mestres en la visura, sinó també la insistència 

en recabar l'informe i formar-ne expedient, ja que uns mesos 

després, el 18-05-1787, com els mestres no havien fet encara 

l'informe, el Consell acordà demanar-los-el de bell nou per 

tal de formar expedient i demanar permís al Consell de 

Castella per a fer les obres. (19) Tanmateix, durant els anys 

següents no hi ha consignada cap gran obra a la carnisseria, 

sinó tan sols petites reparacions, com ara el 27-07-1787, 

quan es va veure un certificat d'Agustí Jover, 

"Maestro Zerrajero, comprensivo de varios gastos causados en la 

composición de varias piezas de yerro en la carnisería." (20) 

Als pocs mesos, el 04-01-1788, el mateix mestre 
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passà una altra factura de despeses fetes 

"en la composición del relox y llaves nuevas para las puertas de la 

Carnisería y pi1ón de la fuente." (21) 

Les notícies sobre la carnisseria de la vila al set-

cents abasten també l'intent dels veïns d'ocupar els drets de 

vol de l'edifici, com ara el 25-06-1788, quan el Capítol va 

veure que 

"sobre la casa del repeso de las carnes propio de la villa se advierte 

fabricado un saledizo o galería con rejas de madera cuia entrada es 

por la casa de Baltasar Mirasol, contigua a aquella." 

(Ibarra identifica aquest "repeso de carnes" amb la 

carnisseria). El Consell acordà que 

"se encargue el comisario de obras de la demolición de las paredes 

y demás que se advierte construido de nuevo sobre la casa del 

repeso." (22) 

Com hem dit, a conseqüència de l'abastiment 

d'aigua corrent a la carnisseria, imprescindible per a netejar 

la brutícia de carn i sang que quedava tant a les taules, parets 

i sòl de terra com als instruments de matança, era habitual la 

reparació de les conduccions d'aigua. Així, el 1789 es veié 

un certificat del mestre Garcia d'haver fet obres per a 

"descubrir y limpiar el conducto que guía el agua desde la fuente de 

la plaza de la Fruta hasta el Matadero de las Carniserías." (23) 

El 1791 Garcia tornà a fer reparacions en aquesta conducció 

d'aigua.(24) El 1792 el mateix Garcia féu reparacions en 

l'edifici. (25) I l'any següent, el 16-03-1793, Felip Garcia 

presentà encara un nou certificat d'haver gastat 36 reals en 

fer "leves reparos de la casa Carniserías." (26) Però en la 

tardor d'aquell mateix any les copioses pluges enrunaren 

l'edifici. Els mestres d'obres Felip Garcia y Manuel Penalva 

van inspeccionar les distintes peces "de su servidumbre, 

como son el desollador, enjugador y corral" i van comprovar 

que 

"la pared de poniente se ha derribado enteramente y la mayor parte 

de sus cubiertas, originado este estrago por la mucha continuación 

de aguas y porque dicha pared estava fabricada de antiguo sobre 

terraplén y que las paredes interiores que amarravan a aquella y 

dividen dichas servidumbres se advierten todas demolidas y 

amenasando mayor ruína, para cuya reparación calcula será 

indispensable la suma de 966 libras," 

a les quals s'havien de sumar 52 lliures més de fusta. El 

Consell, però, considerà que no podia disposar d'una 

quantitat de diners tan elevada i acordà enviar representació 

a l'intendent del Regne. (27) Tanmateix, a les actes 

municipals no s'assenyala que es fes aquesta reparació, sinó 

que tan sols es consignà la despesa de 52 reals en 

"componer el esquinaso de la pared de mediodía de la carnisería y 

alsar los tres pilones de las tablas de las ventas de carne." (28) 

Amb tot, l'immoble continuà utilitzant-se, ja que el 1795, el 

Capítol va veure que 

"en el enjugador de la carnicería donde a dicho fin se cuelgan las 

reses, entran por sus rejas gatos que destruyen dichas reses" 

i acordà 

"se ponga un tejido de hilo de alambre gordo que quede con la 

suficiente capacidad de entrar los vientos y se impida el poder 

entrar gatos ni otro animal alguno." (29) 

Segons l'acta del 17-07-1795 ja s'havia posat amb 

algeps "el embarazo para que no entren los gatos por las 

rejas de la carnicería", el qual costà 40 reals. Però en la 

mateixa sessió s'insistí que les reparacions fetes l'any 

anterior no eren prou per a "contener la ruïna que puede 

acaezer de no acudir al pronto remedio", ja que "las oficinas 

del corral, desolladero y enjugador padecen notabilísimo 

daño." Els mestres Garcia i Yrles havien de fer un nou 

reconeixement i es demanaria permís per a fer les obres. (30) 

Als pocs mesos, Garcia tornà a gastar 64 reals en la "limpia 

del conducto que lleva las aguas a las carnicerías." (31) Però 

com no s'hi feia cap obra important de reparació, el 1796 

l'edifici es trobava gairebé destruït i "amenasando una total 

ruïna", sense que la vila hagués tingut contestació a les 

representacions que havia fet davant l'intendent. El Capítol, 

doncs, acordà que 

"se le reitere y recuerde esta urgente nececidad que no sufra 

delación ni demora por los gravísimos perjuicios que de arruinarse 

dicha fábrica experimentaría el público, no ciendo pocible 

apuntalarle por la floxedad y defecto del terreno que de ninguna 

forma lo permite." (32) 

Aquell any del 1796 el Capítol va veure la relació 

jurada feta pel mestre Felip Garcia d'haver gastat 53 reals en 

netejar de nou el conducte d'aigua que va "al matadero de 

estas carnicerías, que se hallava embarasado." (33) [Per 

primera vegada hom citava l'establiment com matadero —

escorxador, "matador" en el dialecte d'Elx— nom que 

prendria l'establiment a partir del vuit-cents, agafant pel tot 

el nom d'una part de la carnisseria]. Encara que no conste a 

les actes, de tant en tant es devien reparar les parts de 

l'edifici més perilloses, ja que seguia en ús malgrat trobar-se 

en mal estat. Així, el mateix 1796 es tornà a advertir que 

continuava "el deplorable estado del matadero enjugador de 

carnes de las carnicerías públicas", com també el "eminente 

peligro que se advierte en algunos pedasos que le restan que 

arruinarse." I es concloïa que 

"no puede el Ayuntamiento mirar este punto con tanta indiferencia 

y olvido reselando justamente alguna catástrofe y desgracias en 

muchos de los sirvientes empleados en la venta y limpieza de 

dichas carnes y del innumerable concurso que acude a comprarlas." 

Per tant es demanà permís a l'intendent per a 

buscar 

"provicionalmente o por vía de entretanto otro paraje o casa para 

poder executar aquellas maniobras, para evitar con ello qualquiera 

fatal desgracia, pagándose el alquiler del caudal de propios." (34) 

Als pocs mesos la vila aprofità que hi havia 

"Intendente General nuevamente creado en el presente 

Reyno" per a reïterar la demanda, insistint en el "ruinoso y 

deplorable estado en que se halla la oficina del matadero de 

reses de esta villa." (35) El 1798, Felip Garcia gastà 90 reals 

en fer reparacions, (36) però com no s'obtenia el permís de 

l'intendent per a fer despeses importants, no es podien fer les 

obres que calia i el mal estat de l'edifici continuà, com 

veurem, durant gran part del segle XIX. 

El raval de Sant Joan tingué una altra carnisseria 

pròpia del comú, de la qual l'única notícia que tenim, com 

veurem, n'és la desaparició al vuit-cents, quan es va suprimir 

aquell Ajuntament. 

Però durant el set-cents encara hi hagué una altra 

carnisseria, propietat del clero, que, en un principi havia 

d'abastir només els clergues, però acabà servint també la 

població secular. La venda de carn en aquest establiment 

originà nombrosos conflictes entre la vila i el clero, cosa, 

d'altra banda, freqüent a la ciutat. Fet i fet, ja el 1699, segons 
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Ruiz, quan el Capítol disposà fer rogatives per la sequera 

que es patia a Elx, no acudiren ni el clero del Salvador ni el 

clero de Santa Maria, enutjats, segons sembla, per motius 

econòmics, ja que als llibre de capítols s'esmentava que el 

clero no pagava els impostos municipals o sises i, a més, 

pretenia establir tendes de carn, tavernes i forns de pa, en 

perjuí dels drets i privilegis exclusius de la vila. (37) No 

sabem el lloc on es trobava emplaçada aquesta carnisseria 

del clero, però degué tenir bastant significat urbà donada la 

importància del seu ús, tant pel plet que s'originà com pels 

nombrosos rebuts conservats a l'Arxiu Històric Parroquial de 

Santa Maria, les dates dels quals van del 1689 al 1854 i 

comprenen tant l'abastiment de carn a l'engròs com 

l'arrendament dels serveis i l'execució d'algunes obres de 

reparació de l'edifici. (38) Hi ha també diversa 

documentació setcentista sobre aquesta carnisseria a l'arxiu 

municipal. (39) 

Segons el clero, aquest establiment venia originat 

en una concòrdia del 1652, quan la vila arrendá les tendes 

per a pagar la fàbrica del pantà i "se aumentaron los precios 

en las vituallas para el común uso de la vida humana." 

Encara que, segons aquesta concòrdia, el clero quedava 

exempt de l'impost, els rectors posaren la carnisseria per a 

forçar la vila a traure'l i "favoreser a los pobres." El 1700 es 

posà la casa d'abastiment per a eclesiàstics; la vila reclamà al 

bisbat i aquest manà que es tancàs la tenda mentre s'aclaria 

el plet. Tanmateix, finalment, les parts no s'avingueren, i el 

clero seguí endavant amb el seu establiment. (40) Cap al 

1700 es feren els "Capítulos con los quales los Reverendos 

Cleros de esta villa de Elche, dan al abastecedor de este 

común la casa del abasto propia del Estado eclesiástico." 

Entre altres qüestions, s'hi establia que l'abastidor de carn 

devia vendre-la al mateix preu que la vila i fins i tot més 

barata si el Consell carregava algun impost sobre la carn. 

(41) Citem com element indicatiu de la importància del plet 

—encara que queda fora de l'abast del nostre estudi— una 

carta del 08-07-1700 escrita per Joseph Archinto, 

"colector apostólico en los Reinos de España, por la que manda a 

Joan Cortés Marquina, procurador y vicario del obispado, que se 

inhiba de conocer en el pleito entre el justicia y jurados de la villa 

de Elche y el fiscal eclesiástico de Oriola y el síndico del clero de 

Elche sobre que se les permita tener una carnicería y tienda aparte 

para tal clero." (42) 

Per a l'estudi d'aquest episodi amb el qual es 

trencava un dels monopolis de la vila son interessants també 

els memorials originats el 17-05-1706, quan el clero acudí al 

duc exposant els seus motius per a tenir una casa pròpia 

d'abastiment de carn. En la contestació del 12-06-1706, el 

duc donà la raó a la vila, qui, en opinió seua, des d'un 

principi "cometió el grave yerro de permitírselo." (43) 

Malgrat el conflicte i els plets que s'originaren, la carnisseria 

eclesiàstica seguí endavant, i el 08-06-1751 el bisbe d'Oriola 

Gómez de Teran manà que els cleros de Santa Maria i del 

Salvador nomenassen comissaris per a 

"tratar y conferir sobre el método, reglas y medios que parescan 

más conducentes, a fin de que la administración de la Casa de 

habasto de carnes de ambos cleros no padesca las quiebras que asta 

aquí, y que puedan mantener y continuar el privilegio y regalía de 

dicha casa de abastos," 

amb la qual cosa es feren nous capítols per a l'administració 

de la carnisseria. (44) 

A més de les obres que hem vist a l'almodí, la 

pescateria i la carnisseria de la vila, el Consell d'Elx féu 

també durant el set-cents obres en diversos edificis urbans 

de propietat municipal destinats a l'abastiment de la 

població, els quals es trobaven a la porta d'Oriola i la plaça 

de la Mercè. Així, el 23-01-1789 les actes municipals 

referien certes reparacions dutes a terme pel mestre d'obres 

Felip Garcia "en la Casa Puerta de Orihuela, propia de esta 

villa", (45) el 1793 es gastaren 138 reals fent obra en aquesta 

mateixa casa de la Porta d'Oriola (46) i el 1795 el mestre 

Garcia presentà un certificat de 154 reals gastats en les obres 

i reparacions fetes en la "Casa propia de esta villa sita en la 

puerta de Orihuela." (47) 

Una altra propietat de la vila eren dues cases que es 

trobaven a la plaça de la Mercè. A diversos llocs s'assenyala 

que aquestes cases havien estat ferreria però quan 

l'Ajuntament es plantejà la reconstrucció pensà destinar-les a 

forn i tenda. Aquest acord es prengué el 09-06-1758, quan el 

Capítol considerà que 

"la villa tiene unas casillas en la plaza de la Merced en las quales se 

halla gastando diferentes cantidades para repararlas, respecto de 

estar muy destruidas," 

i acordà que 

"se forme una planta y capítulos para que de ellas se construyan dos 

buenas [casas] para las regalías, con lo qual se conseguirá el que 

dicha plaza quede ermoseada de la deformidad que padece y 

también la utilidad de un considerable arrendamiento en beneficio 

de la Ilustre villa." (48) 

Als pocs mesos ja es trobaven en construcció 

aquestes cases, ocupant una part del vall, ja que alguns veïns 

demanaren traure les seues cases "línea recta a las que se ve 

hedificar por la Ilustre villa para pandería y tienda", a la qual 

cosa es negá el Capítol ja que considerava que de tal obra 

"resultaría el angostarse la calle en perjuicio del común." 

(49) A final d'any devia haver-se acabat l'obra, ja que a l'acta 

capitular del 23-12-1758 es fa referència al fet que s'havia 

aprovat el remat de 

"las dos casas construydas en la Plazuela de la Merced para que 

sirvan a los Abastos públicos, el uno de 16 de julio en cantidad de 

seiscientas sesenta libras por lo respectivo a las obras y el otro de la 

madera y hierro en la de doscientas treinta y cuatro, con más 

veintisiete libras de la madera y hierro que puso el asentista fuera 

de lo capitulado." (50) 

A final de segle es reparaven aquestes cases, 

segons un certificat de Felip Garcia del 1790 on deia que 

s'havien fet obres en la "casa-tienda de la plaza de la Merced 

propia de esta villa." (51) També el 1792 es feren obres de 

reparació "en las dos casas que sirven de tienda y panadería 

de la plaza de la Merced" i "en las tres casillas del Vall, 

todas propias de esta villa." (52) Finalment, el 1795 el 

mestre Garcia gastà 118 reals en la "composición de las 

casillas del Vall" i 313 reals més en reparar les "paredes, 

terrados y demás" de les dues cases pròpies de la vila 

situades en la plaça de la Mercè. (53) 

 

NOTES 

(01) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, 1983, p. 689-692. 

(02) Manuel SANCHIS, La ciutat de València, 1972, p. 364. 



 174 

(03) Libro de Cabildos, acta del 03-07-1776, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 08-11-1786, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 02-07-1794, AHME. 

(06) Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 15-16. Vicente 

Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 74. 

(07) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 

3, p. 488. 

(08) Libro de Cabildos, acta del 04-05-1745, AHME. 

(09) Varios, vol. 3, p. 225-240; Capítulos para la construcción de 

la nueva pescadería, 1745, llig. H/46-62, AHME. 

(10) Varios, vol. 3, p. 225-240. 

(11) Libro de Cabildos, acta del 08-07-1745, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 09-01-1789, AHME. 

(13) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 138. 

(14) Libro de Cabildos, actes del 10-02-1775, 07-04-1775 i 

12-05-1775, AHME. 

(15) Ibídem, actes del 05-02-1779 i 01-10-1779, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 20-04-1781, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 08-06-1781, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 26-01-1787, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 18-05-1787, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 27-07-1787, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 04-01-1788, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 25-06-1788, AHME. Pedro IBARRA, "Índex de 

remissions a capítols i sitiades", vol. 3, p. 274. 

(23) Libro de Cabildos, acta del 18-09-1789, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 12-08-1791, AHME. 

(25) Ibídem, acta del 27-04-1792, AHME. 

(26) Ibídem, acta del 16-03-1793, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 06-11-1793, AHME. 

(28) Ibídem, acta del 25-04-1794, AHME. 

(29) Ibídem, acta del 26-06-1795, AHME. 

(30) Ibídem, acta del 17-07-1795, AHME. 

(31) Ibídem, acta del 05-09-1795, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 20-02-1796, AHME. 

(33) Ibídem, acta del 27-05-1796, AHME. 

(34) Ibídem, acta del 27-05-1796, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 23-08-1796, AHME. 

(36) Ibídem, acta del 13-04-1798, AHME. 

(37) Pedro RUIZ, Señores y propietarios, 1981, p. 168. 

(38) Sig. 750-A, AHPSME. 

(39) Llig. H/49-28, AHME. 

(40) Sig. 755-A, AHPSME. 

(41) Sig. 783-A, AHPSME. 

(42) Sig. 786-A, AHPSME. 

(43) Sig. 755-A, AHPSME. 

(44) Sig. 772-A, AHPSME. 

(45) Libro de Cabildos, acta del 23-01-1789, AHME. 

(46) Ibídem, acta del 16-03-1793, AHME. 

(47) Ibídem, acta del 05-05-1795, AHME. 

(48) Ibídem, acta del 09-06-1758, AHME. 

(49) Ibídem, acta del 27-10-1758, AHME. 

(50) Ibídem, acta del 23-12-1758, AHME. 

(51) Ibídem, acta del 17-09-1790, AHME. 

(52) Ibídem, acta del 16-11-1792, AHME. 

(53) Ibídem, actes del 05-09-1795 i 18-12-1795, AHME. 

 

06. CASA CAPITULAR 

 

Com hem dit repetidament, l'edifici de l'Ajuntament ha estat 

a Elx el centre de la vida pública de la població des de que 

fou construït sobre la muralla a la segona meitat del 

quatre-cents, d'una manera semblant a d'altres ciutats 

valencianes que també alçaren la casa consistorial sobre una 

muralla —com ara Alacant, que la bastí sobre la porta del 

Mar. El fet de ser una de les grans portes de la vila féu de la 

nostra casa capitular un element representatiu de la ciutat 

medieval, però, a més, tant la llotja gòtica com la sala del 

Consell —situada al damunt— eren l'expressió 

arquitectònica d'una nova consciència històrica sorgida a 

partir del segle XV que, segons Argan, transformà la ciutat 

d'una entitat comercial en una entitat política. (01) Aquest 

caràcter polític de la ciutat féu que la casa capitular i els seus 

voltants esdevinguessen el principal àmbit públic d'Elx, 

contraposat a l'alcàsser i a la torre de la Calaforra, situats als 

altres extrems de la vila. La zona de la porta de Guardamar 

era l'espai del poder civil, i també un espai comercial, el lloc 

del mercat, de les subhastes i transaccions i de les 

manifestacions públiques de tota mena. 

El caràcter central de la casa capitular es potencià 

durant el set-cents i originà nombroses intervencions en 

l'edifici. El fet de ser la construcció civil pública més 

important d'Elx comportà que el Consell municipal hi fes 

importants projectes i obres, invertint gran quantitat de 

diners, tant per a assegurar-ne la solidesa com per a millorar-

ne la fesomia. Amb el reforçament a Elx del paper simbòlic 

de la casa capitular i de la plaça de Baix es reforçava el 

paper de la institució municipal, la qual cosa tenia aquí un 

especial valor, donat els plets que, des d'antic, enfrontaven la 

vila amb el senyor jurisdiccional i també, de vegades, amb el 

clergat. La llotja gòtica de la torre del Consell fou durant el 

sis-cents i el set-cents el centre de la vida cívica il·licitana, 

en molta major mesura del que ho és encara avui en dia. 

Així, per exemple, en un document del 10-11-1697, amb 

motiu d'anunciar la subhasta que havia de fer el clero de 

Santa Maria per tal d'arrendar els dàtils de l'hort del Real, es 

deia que "s'ajustaran en la Llotja de la Vila, lloc acostumat a 

fer semblants actes." (02) També es troba documentat que es 

van pregonar i ajustar en aquesta llotja les subhastes de dues 

importants obres civils setcentistes: la pescateria el 1745 i 

els balcons de l'Ajuntament el 1790. (03) Sabem que, en 

relació amb la funció pública d'aquest espai, a la llotja hi 

havia uns pedrissos, els quals van ser reparats pel mestre 

d'obres Felip Garcia el 1784. (04) Sabem també que a les 

parets de l'edifici que donaven a la plaça de Baix 

s'encastaren durant el sis-cents i el set-cents diversos 

fragments de làpides i d'escultures romanes trobades a 

diversos llocs de l'antiga centuriació i a l'Alcúdia. 

Com diem, doncs, durant la segona meitat del set-

cents les obres en la casa capitular foren nombroses i 

continuaren les de la primera meitat del segle. Una d'elles 

fou l'arranjament de l'oratori el 1747, motivat per una visita 

eclesiàstica del bisbe d'Oriola, qui manà que 

"el retablo del Señor San Gerónimo que sirve para el Oratorio de 

estas Casas Capitulares, propio de la Hermita de dicho Santo sita en 

la calle de su nombre, se buelva a dicha ermita." 

El Capítol acordà que, com al magatzem de la fusta 

de l'obra de Santa Maria hi havia "mucha talla de desecho de 

la que puede formarse un retablo decente," es fes aquest 
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retaule, s'hi col·locàs un retrat de la Mare de Déu de 

l'Assumpció, patrona de la Vila, 

"y, executado, se coloque en la segunda sala de estas salas 

Capitulares, en donde está la rexa que da a la tramontana, 

arrancándole aquella y poniéndola en el salón de fuera para su 

mayor seguridad, respecto de no tener rexa la ventana que ay en 

él." (05) 

Es degueren continuar també les obres de 

consolidació de l'edifici que hem vist fer durant les primeres 

decades del set-cents, ja que aquell mateix any del 1747, 

amb motiu d'haver-se enlluït la segona sala de l'edifici, allà 

on se celebraven els capítols, es descubrí 

"que la pared del levante de la torre, que es la de poniente de dicha 

sala se halla muy quebrantada." 

De conformitat amb l'opinió dels mestres d'Alacant 

i d'Elx que examinaren l'edifici, el 07-10-1747 s'acordà la 

reparació immediata d'aquesta paret, com també que 

"en donde se halla un nicho o capilla que sirvió en lo antiguo de 

oratorio, se macice y para su mayor firmesa se pongan algunas 

travas de piedra." 

El Capítol insistí, així mateix, en que per a major 

seguretat, tant de la torre com dels arxius de la casa capitular 

"y de las alajas que se allan en ella, se coloque en dicho 

salón la rexa que se quitó de la sala del oratorio." (06) El 

1748 es féu un nou informe de l'estat de la torre del Consell, 

ara del llenç del nord, el qual motivà que es llevàs l'arqueria 

renaixentista en aquesta façana i fos substituïda per tres 

finestres rectangulars. En aquesta ocasió, el mestre Joseph 

Terol, veí d'Alacant, féu el "reconosimiento de las obras de 

la frontera de la torre de la Casa del Aiuntamiento que mira 

a la parte de Tremontana" i dictaminà que es trobava en gran 

perill 

"por estar muy desplomada y los pilares que mantienen las Jázenas 

están desunidos de dicha frontera y también fuera de plomo y las 

referidas jázenas estas no afirman ni cargan si no es en los pilares y 

estos no son suficientes para mantener las cubiertas." 

Segons Terol calia fer de nou tota la coberta, 

"dándole a los pilares de las jázenas más fuerza de los que al 

presente están executados" i proposà 

"que al tiempo de la execución de la obra se devan formar tres 

ventanas en el lugar que están los Arcos y en el intermedio de los 

pilares, para mayor fortificación de la obra que tiene de largo 

sesenta y dos palmos y tres quartos." 

El Capítol, vista la "ruína desde el piso de la última 

cubierta asi arriba y antepecho", acordà el 15-06-1748 "que 

se corra al público dicha obra para que se remate en el mejor 

postor", assenyalà el dia 23-06-1748 per a fer el remat i 

indicà que l'obra s'havia d'executar segons els capítols i la 

planta fets pel mestre Terol, els quals s'havien d'entregar al 

pregoner. A més de modificar la paret del nord de la torre, 

calia canviar les portes que des del saló de la torre entraven a 

la sala de l'Oratori, "y de ésta a la piesa que se sigue, por ser 

viejas e indesentes las que se hallan." Per a llevar pes i 

assegurar la torre, s'acordà també traure "la piedra de sillería 

que forma las brancas y dintel, afianzándolo con travas de 

olivera." Finalment, s'havien d'emblanquinar les parets amb 

algeps fi. (07) Uns mesos més tard ja s'havien fet les obres, 

ja que el 14-11-1748 el Consell veié l'autorització del duc 

perquè allò que havia sobrat dels 400 pesos destinats "para 

reparo de la torre principal de estas Casas Capitulares" es 

gastàs en posar "pavimento de ladrillo en el terrado de la 

citada torre y sala del Oratorio." (08) 

Als anys seixanta tornaren a haver obres en 

l'edifici, ja que el 17-12-1761 el Capítol aprovà el pagament 

de 60 lliures que s'havien gastat "en la composición y reparo 

del Arco de la Lonja del Pórtico de las Casas Capitulares", 

segons una certificació on s'explicava la "urgencia y 

precisión que huvo para este gasto." (09) I el 1765 el 

Consell aprofità l'estada a Elx de l'arquitecte Marcos 

Evangelio per a encomanar-li que fes una relació 

"que comprende las obras que se necesitan en estas Casas 

Capitulares para que no padezcan ruhina y su Archivo general de 

Protocolos no la tenga a causa de la mala disposición en que se 

hallan." 

Aquesta relació (que no coneixem, ja que no es 

troba unida a l'acta, com és habitual) fou aprovada pel 

Capítol el 28-01-1765 i passà a la Junta de propis i arbitris 

perquè demanàs el permís de la superioritat "para la 

expendición del gasto que se le ofrece." (10) No sabem si es 

van fer les obres projectades per Evangelio, però l'any 

següent, el 1766, segons Ibarra, a l'avalot organitzat al raval 

de Sant Joan, als crits de "visca el rei" i "abolició dels 

impostos", els amotinats destruïren l'escut d'armes del duc 

que hi havia a la casa capitular i posaren al seu lloc les armes 

del rei. (11) 

Durant els anys setanta, la bona situació econòmica 

de la vila permeté que les obres de reparació de l'Ajuntament 

es complementaren amb la modernització de les estances, la 

qual cosa era resultat d'una nova consideració de la tasca 

municipal. Així, el 1770 el Capítol resolgué sobre 

l'adornament de la sala capitular i de l'oratori, estances que 

es trobaven encara sense vidres ni cortinatges, malgrat 

acollir les juntes del municipi i la recepció de forasters. Així, 

el 12-01-1770, el Capítol considerà que 

"la sala donde se celebran los Cabildos y Juntas de Propios y otros 

concursos generales y donde asímismo se reciben las visitas que a 

la villa se paran, se halla indesente e incómoda, por no tener 

esterado alguno, enserados ni vidrios en las ventanas ni en estas ni 

en las puertas, cortinas algunas, de suerte que a más de ser contra el 

decoro y estimación de este Ilustre Ayuntamiento y de las personas 

que le componen, suzede en algunos días incómodos no pueden 

tener ni selebrar las juntas y cabildos." 

Per aquest motiu, s'acordà que 

"se haga el esterado que necesita solo esta pieza, sin incluir las tres 

restantes de estas Casas Capitulares, e igualmente se formen dos 

enserados para las dos ventanas de esta Pieza que caen a la plaza 

Mayor, como también seis cortinas para dichas dos ventanas y para 

las dos de postigo que caen a la muralla, y las dos restantes para las 

dos puertas que es la una por donde se entra a esta Pieza, y la otra 

por donde de ella se entra al Archivo, comprándose las varillas de 

yerro para estas dos últimas, y para dichas ventanas postigos, se 

formen quatro postiguitos de vidrio." (12) 

Però la fábrica de l'Ajuntament era feble i, segons 

les actes municipals, se'n ressentia de mancança de travada i 

de solidesa. L'edifici, alçat en part sobre la muralla de tapiat, 

massa dèbil per a suportar els cossos construïts 

posteriorment, es trobava en mal estat i s'hagueren de fer 

importants obres de reforma, la qual cosa fou possible mercè 

a la bona situació econòmica de la vila. Així, el 04-09-1771 

el Capítol considerà que 
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"ademas de la ruïna que amenasa(n) las piezas u oficinas en que se 

hallan colocados los papeles del Archivo maior de esta villa y el de 

los protocolos antiguos y modernos de escrivanos difuntos y 

ausentes, se ha advertido haverse derruído algunas porciones de 

cornisas o paredes, lo que persuade el iminente riesgo en que se 

hallan aquellos documentos." 

Com no s'havia rebut cap ordre superior per a 

reparar el mal malgrat haver-ho demanat reiteredament, 

s'acordà traure els papers y posar-los 

"en el citio del salón resibimiento de estas casas Capitulares, 

proporsionando su custodia con la formación de un Quarto con 

tabiques con la maior economia." (13) 

Amb tot, es feren diverses obres aquests anys. 

Així, el 10-02-1775 s'aprovaren les despeses fetes en obres 

de consolidació, com ara reparar 

"los cimientos de la Muralla Principal que cahe a la parte de 

trasmontana de las casas capitulares, formar estribos para su mayor 

firmesa y evitar la ruína que estava amenasando." 

També el 1775 es van gastar 85 reals en la 

composició dels terrats i del graner. (14) I el 1779 foren 35 

reals els gastats en posar panys a la casa capitular i 111 reals 

els pagats al mestre d'obres Gregori Sànchez en la 

"composición del terrado de la última sala de las 

capitulares." (15) Però la necessitat de fer grans i costoses 

obres devia ser urgent, ja que el 1782, juntament amb la 

conducció d'aigua dolça i les obres en el pantà, un dels 

motius al·legats per la vila per a no participar en la fundació 

del Banco Nacional de San Carlos, creat aquell any, fou que 

hi havia pendent en el Consell de Castella un expedient 

sobre 

"reparos de la Casa Capitular, que en el día se reconoce en estado 

de una ruína, que también excedería de mil libras." (16) 

Tanmateix, l'aprovació de la superioritat per a fer 

les obres no arribava i el 31-08-1785 el Capítol s'hagué de 

reunir en el 

"salón del granero del Repuesto de la Villa, sitio indesente y de 

ninguna proporción para los respetos del Cabildo, a causa de 

haverse serrado las puertas de las Casas consitoriales con motivo 

del quebranto que éstas manifiestan y de la ruína a que se miran 

próximas sus sumptuosas obras." 

El Consell, visiblement irritat, recordava que feia 

anys que la sol·licitud de la vila per a gastar diners en 

aquestes obres es trobava pendent en el Consell de Castella, 

qui no l'havia contestada malgrat les repetides instàncies, 

justificacions i expedients enviats sobre l'assumpte. Ara 

s'havien vist "nuevas señales de quebrantos sobre los que 

padecía" en les peces del saló principal, de l'oratori i de 

l'escrivania i, per ordre de l'Ajuntament van fer 

reconeixement dels danys els mestres Felip Garcia, Joan 

Martínez Porras, Miquel Heredia i Joaquim Irles, els quals 

signaren una certificació jurada el 29-08-1785. Els mestres 

exposaren que 

"toda la tirantés de la Muralla de la parte de tramontana, que sirve 

de tránsito a las Cárseles de la torre del Relox, cuya Muralla es el 

estrivo, y resguardo de dichas Casas Capitulares, se halla 

desenlasada de los travasones de sus obras, amenasando ruína y 

para su puntual remedio se necesita fortificarla de nuevo, 

acompañando un Poste de Cantería al mismo ángulo perpendicular 

del Cuerpo Principal del Salon asia la parte de Levante y Norte, [...] 

y el demás resto de la Muralla se deverá masisar de Obra 

mampostería." 

Els mestres també exposaren que 

"la torre del Relox inmediata a dichas Casas Capitulares necesita 

repararla algunos trosos de Paredes, forrar Buelos, antepechos y 

ponerle todos sus trespoles para resguardo de las aguas Pluviales 

que están recalando toda la maior parte de las Obras de dicha torre 

y sobre todo la linterna de ésta donde existe la Campana que toca 

los quartos se halla fuera de los Plomos." 

També es trobava consentida 

"la torre de la Casa Consistorial, que es la que contiene en sí su 

Salón Principal, pues se manifiestan en el día las roturas y 

reboltones de sus obras, que ha llegado el caso de floxarse las 

Rastrilladas, Salmeros y llaves de Cantería de los ventanajes de la 

Ultima Cubierta y las tres jásenas que las sostienen se hallan fuera 

de sus extremos y para su remedio se necesita fortificar y travar, o 

encadenar bien la Pared divisoria de dicho Salón y Oratorio y en la 

Ultima Cubierta es presiso se construyan de nuevo los Pilares que 

reciban las expresadas jásenas [...] se deverán condenar todos los 

Arquitos que se hallan en dicha Cubierta dejando solo los dos de en 

medio." 

A la torre també calia 

"demoler todo el Pretín, o rebanco que Sircuye dicho Cubierto, 

componer toda su solera, formar su galero correspondiente y rosar 

y redificar de nuevo todo el buelo de la cornisa." 

Finalment advertien 

"que el Florón que está formado en una Bóveda Bayda en el quadro 

de la Escalera Principal, se halla amenasando ruína y para su 

remedio se hase presiso demolerla y bolverla a construir dejándolo 

en sielo raso." 

D'especial urgència eren 

"la formación de el Pilar de el angulo de levante y Norte [...] Las 

Obras del Salón y torre Principal y sus cubiertas y el florón de la 

Escalera [...] con la linterna precitada del Relox." 

Finalment, els mestres indicaven que, per a evitar 

desgràcies, 

"se hase indispensable se extraiga el Oratorio, o Altar de nuestra 

Señora de la Asumpción que se halla en la segunda Piesa de dichas 

Casas Consitoriales, como también las demás prendas que ay en 

ellas, y se tengan serradas las Puertas sin permitir ninguna entrada, 

ni Comunicación en las mismas, a menos de que no se reparen, y 

aseguren los relacionados Perjuicios." 

A la vista del contundent informe dels mestres, el 

Capítol acordà traure els objectes de l'oratori, tancar les 

portes de les peces esmentades, traslladar les juntes al saló 

del graner —situat en la planta baixa del cos de ponent, 

segons el plànol de Gonzàlvez de Coniedo— i enviar un nou 

expedient al Consell de Castella a través de l'intendent. (17) 

Dues setmanes més tard, el 19-09-1785, el Capítol 

tingué notícia que l'intendent havia enviat l'expedient a 

Madrid. Tanmateix, part de les obres no podien esperar i 

s'acordà fer-les i pagar-les de la dotació de despeses 

extraordinàries. L'acord comprenia fer el pilar de l'angle 

nord-est, desmuntar el pretil de la torre de la banda de 

llevant i travar amb bigues la paret que dividia el saló 

principal i l'oratori, 

"con lo qual, seguran dichos architectos se sostendrán aquellas 

amenasadas ruínas." (18) 

En sessió del 07-10-1785 s'aprovà la certificació 

que passaren els mestres per l'informe de les reparacions 

necessàries en les Cases Capitulars, la qual pujà a l'elevada 
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quantitat de 10 lliures. (19) I en la sessió del 16-01-1786, el 

Consell veié, finalment, la carta de contestació de 

l'intendent, datada el 16-12-1785, amb l'ordre del Consell de 

Castella per la qual s'autoritzava la vila a gastar-se dels seus 

propis les 1.105 lliures 

"que se necesitan para reparar esas Casas Consistoriales con arreglo 

a la certificación dada por los Maestros Arquitectos que existe en el 

expediente." 

Encara que ja hi havia mitja obra feta, s'acordà que 

"empiese desde luego a efectuar dicha obra por los Maestros Felipe 

García, maestro alarife y Joaquín Irles, cantero." (20) 

L'obra principal de reforçament es degué acabar 

aviat, ja que el 10-02-1786 es va veure un certificat del 

mestre Felip Garcia, intervingut pel comissari d'obres, 

"relativo al gasto que se ha ofrecido en blanquear y componer la 

presente pieza [es trobaven ja fent la reunió en la sala capitular] 

para celebrarse en ella los Cabildos y Juntas." (21) 

Tanmateix, no sabem per quin motiu, a partir de la 

sessió del 22-02-1786, el Capítol passá a reunir-se de nou en 

la sala del graner, el 27-03-1786 tornaren a la sala capitular 

i, més endavant, a la sala del graner de bell nou. (22) 

A la primavera següent es continuaven fent obres 

de reparació, ja que el 19-05-1786, el Capítol observà que 

"la muralla que corre por esta Casa Capitular", vora la casa 

de Joan Bayle, tenia "alguna flaqueza y sentimiento." Com 

tants altres a Elx, aquest Bayle havia fet obres i ocupat la 

muralla "para exampliación de su casa sin dexar la muralla 

en aquella firmesa y solidés que corresponde." Però com 

aquesta muralla era 

"apoyo y estribo de esta Casa Capitular, puede redundar en un 

grave perjuicio [...] y quedar mal logradas las nuevas obras que 

actualmente se están construyendo en las mismas Casa Consistorial 

y muralla." 

Com en altres ocasions s'acordà que el mestre Felip 

Garcia fes una inspecció i un informe. (23) Però el 

contenciós entre la vila i el prevere Joan Bayle continuà el 

1790, quan un nou síndic es percatà que Bayle havia buidat i 

ocupat un tros de la muralla, 

"en aquel sitio o terreno propio y peculiar de la villa que servía de 

sustentáculo a sus Casas Consistoriales llamado la muralla o 

estribos de la referida casa." 

Bayle havia obert pas des d'una casa seua, situada 

en el carrer de Sant Jaume, a una altra que tenia en la plaça 

de Baix, travessant la muralla perpendicularment. (24) 

L'Ajuntament el reconvingué, però Bayle considerà que 

tenia dret a foradar la muralla i que, a més, no creia que la 

vila tingués facultats per a intervenir-hi, per ser part 

interessada en l'assumpte. (25) Malgrat els acords del 

Capítol, el contenciós no es va resoldre, el pas es va 

mantenir i en l'actualitat es pot veure, encara que modificat, 

a la casa que fou de Joan Bayle, ara propietat de 

l'Ajuntament, la qual fou restaurada i habilitada per a 

dependències municipals el 1986. 

El 1790 es féu a l'Ajuntament una altra gran 

reforma, ja proposada el 1788, la qual motivà un informe i 

un projecte de gran interès fet per l'arquitecte Gonzàlvez de 

Coniedo i donà a l'edifici l'aspecte actual. Com en altres 

obres del set-cents a Elx, la influència del bisbe Tormo fou 

decissiva perquè es fes aquesta reforma unitària. Així, en 

sessió del 08-08-1788, dos síndics de l'Ajuntament 

exposaren 

"que no pueden menos de hacer presente al Cabildo la indesensia 

con que se encuentra esta Casa Capitular por la falta de ventanas 

que hay en ella, y ha más, que en la Piesa del Oratorio e inmediata, 

que son las principales, se enquentran derotadas, faltándoles para el 

adorno y culto de la Santa Ymagen de Nra. Patrona María 

Santísima de la Asumpción que hay en la misma, tres balcones tan 

presiso y nesesario todo, que haviendo subido el Yltmo. Señor 

Obispo profirió con sentimiento la indesencia con que se hallavan 

todas las piezas por faltar ventanas y los tres balcones, pero en 

particular la del Oartorio se encontrara tan mal compuesta por falta 

de lo expresado, que si no se remediaba este daño inmediatamente 

no se podría selebrar el Santo Sacrificio de la Misa en dicha Sala 

Capitular." 

El bisbe, hagut compte que les obres redundarien 

en benefici d'un espai religiós, digué que "ayudaría a su 

execución con sus fondos en cuanto pudiera." Els síndics 

també exposaven que 

"no se encuentra segura esta Casa Capitular a causa de la facilidad 

con que pueden falsearse dichas ventanas sacándoles los tableros y 

otras piesas, extrayendo los muchos papeles que en la misma se 

encuentran custodiados y otros efectos." 

El Capítol acordà que els mestres fuster, serraller i 

albanyil visuraren l'obra, decidiren les reparacions que calia 

fer-hi, taxaren el cost i en feren un certificat per a obrir un 

expedient. (26) 

Com podem veure, a l'exposició de motius es 

barrejaven motius funcionals i formals, però les obres de 

reforma tendien, sobretot, a remarcar la força del municipi 

en una societat on triomfava el poder laic, encara que s'hi 

barrejàs la religió i hi hagués la intervenció del bisbe pel fet 

que a l'oratori se celebraven funcions religioses. Dos anys 

després, però, no s'havia fet res, i el 30-04-1790 uns altres 

síndics insistiren en el 

"destroso y mala vista de las ventanas de estas Salas Capitulares, 

cuya poca o ninguna Seguridad hace temer qualquier asalto y 

escalamiento del que quisiere extraer documentos de estos 

archivos." 

Hom feia referència a l'exposició i acord del 

08-08-1788 i a la manifestació del bisbe aquell mateix any 

de "los sentimientos que causaba a su religioso corazón" la 

mancança d'ornat de les vuit finestres, les dues de l'oratori i 

les sis de les altres peces de la sala capitular. Tanmateix, 

assenyalaven, 

"o se entibió el celo de aquellos consejales u ocurrió otro accidente 

que arruinó en sus mismos principios la importancia de este 

proyecto." 

Amb tot i això, els regidors consideraven essencial 

"formar las ventanas de estas Salas, colocar balcones, picar o 

allanar los relieves, molduras y cornisas de la cantería del 

frontispicio que la intemperie y los años han arruinado [...] y el 

adorno de colgaduras de Damasco que a lo menos nesesita tener la 

piesa del oratorio." 

Com era habitual, s'acordà que ho veurien els 

mestres i que se'n faria un expedient, el qual es remetria a 

l'intendent general del regne. (27) 

En aquesta ocasió l'assumpte anà endavant i el 

mateix 1790 es veié l'expedient format per a fer l'obra de 

reparació de les finestres de la casa consistorial, el cost de 

les quals pujava a 1.524 lliures i s'acordà demanar permís a 
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l'intendent per a fer la despesa i traure els diners del sobrant 

dels fons públics. (28) Es redactaren els capítols per a 

arrendar l'obra de les set finestres i dels set balcons i també 

per a reparar la façana, on s'havien de desmuntar cornises de 

pedra picada. El 27-07-1790, l'Ajuntament instà el Consell 

de Castella perquè aprovàs l'obra i la despesa. (29) Amb una 

determinació certament ràpida, el fiscal del Consell de 

Castella, per ordre del 03-08-1790, concedí al Justícia i 

Junta de propis de la vila d'Elx el permís per a "reparar la 

Sala Capitular y adornar su Oratorio", exortant-los que ho 

fessen 

"con la posible brevedad y economía, respecto ser crecido el coste 

de las mil quinientas veinte y quatro libras en que se han regulado." 

L'intendent del regne, Miguel Josep de Azanza, 

comunicà l'acord a la vila per carta del 07-08-1790, i el 

13-08-1790, el Capítol nomenà comissaris, els donà 

facultats per a disposar i executar, i formà el corresponent 

expedient. (30) 

Al títol d'aquest document es pot llegir que fou 

"Formado por los Señores de la Junta de Propios y Arvitrios de esta 

Villa para el Arriendo y remate de los Balcones y Ventanas de estas 

Casas Capitulares." 

Es tracta d'un expedient administratiu complet i ordenat, 

summament interessant, que conté totes les diligències fetes 

per a l'obra: ofertes, publicitat, comparecències i els actes de 

les subhastes fetes pel pregoner, de viva veu, en la porta de 

la Llotja. Hi ha, així mateix, les cartes i ordres de l'intendent, 

les ordres de pagament dels treballs que anaven fent-se, etc. 

(31) Hom féu un dibuix a tinta amb diversos detalls 

constructius dels balcons perquè el manyà es guiàs a l'hora 

de fer les peces. (32) Però una vegada començades les obres 

l'intendent, pot ser no fiant-se del municipi, les paralitzà i 

demanà un informe de l'arquitecte Josep Gonzàlvez de 

Coniedo, qui, a més de redactar un memorial amb l'estat de 

l'edifici i de l'obra i les reformes que calia introduir, dibuixà 

dos plànols, un de l'estat de l'edifici, i l'altre d'un projecte 

que hauria de convertir l'Ajuntament d'Elx, en paraules de 

Navarro, "en un palau neoclàssic." Tant els plànols com el 

memorial de Gonzàlvez de Coniedo són un important 

document per al coneixement de la casa capitular d'Elx a 

finals del set-cents. Segons l'arquitecte, l'intendent li havia 

demanat que fes un plànol de l'obra de la casa capitular, 

"con las circunstancias que piden las reglas de Arquitectura, y 

acomodo a las que se allan executadas [...] con todos los demás 

requisitos que contemple convenientes para que quede agraciada, 

segura y perfeccionada. 

I per a complimentar l'encàrrec, l'arquitecte vingué 

a Elx i registrà, mesurà i examinà la fàbrica de l'Ajuntament 

i les obres fetes. Coniedo hi distingia tres parts diferents: 

"el Torreón principal que forma centro en la fachada es de buena 

Arquitectura, construído todo de piedra sillería, obra antigua que 

participa algo del Gótico [...] el otro tercio que mira a la parte de 

Levante con otra mediana torre con algo de cantería y cinco 

ventanas es de otro tiempo por que está fundado sobre las casas de 

los vecinos de la Plaza [...] pero con todo, edificaron con bastante 

arreglo al arte [...] El tercio de la parte de Poniente que quiere en 

algo parezer a su colateral es el que careze de simetría, de estención 

y aun de calidad, y bondad de materiales." 

I pel que fa a l'estat de l'edifici opinava que 

"las humedades que an chupado en las lluvias sus cubiertas an 

ocasionado el demolimiento de cornijas y adornos superiores." 

Dels dos plànols que féu Coniedo, el primer era 

"el estado actual de la obra con la execución del nuevo proyecto de 

decoración" 

mentre que el segon mostrava 

"el modo que permite el edificio, y puede quedar en lo susesivo, 

que será indispensable para que cause disformidad, y se logre la 

comodidad y seguridad que demuestra con correspondiente decoro 

a las Casas Capitulares." 

L'obra contratada era poca, ja que es reduïa 

"a ocho ventanas de Madera con sus correspondientes Balcones de 

Fierro, Rozar las cornijas, y relieves peligrosos de Caer, componer 

los terrados y sus goteras, blanquear o picar la fachada, señalar o 

perfilar la Cantería y remendar sus paredes maltratadas de la 

inclemencia." 

Amb tot, allò que ja s'havia fet era de la 

conformitat de l'arquitecte, car, en el cas de les finestres, els 

capítols 

"están bastante expresados pues manifiestan el ancho y alto de 

dichas ventanas, que no permite otro la situación de la obra, el 

grueso de las Maderas y la calidad de ellas [...] Cuya obra esta 

executada segun capítulo." 

També les condicions o capítols per a fer els 

balcons es trobaven 

"bastante arreglados, pues presentan la grandaria de dichos 

Balcones, su peso, poco mas o menos, del marco y calidad que 

deve ser el Fierro y un mediano borrador para govierno de ellos." 

D'aquests balcons n'hi havia "tres Balcones echos y de los 

restantes muchos balaustres trabajados que he reconocido." 

Finalment Coniedo advertia que 

"la obra de Albañilería y cantería proyectada se ha executado por 

Administración y contemplo que está bien dispuesto de este modo 

por que a vezes en remiendos semejantes no se sabe puntualmente 

lo que puede ocurrir." 

La conclusió final de Gonzálvez de Coniedo era 

que s'havia d'acabar 

"lo poco que le quede a la espresada obra y que en lo supsesivo asta 

su total decoro puede ser conforme al segundo Diseño." (33) 

I, en efecte, a finals del 1791 s'havia acabat l'obra 

contractada, ja que l'intendent envià a la vila una carta en la 

qual manava que es donassen de color "secante" les finestres 

i balcons de la casa capitular, la qual tasca havia de fer el 

mestre Josef Oliver per 60 lliures. (34) 
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07. CALENDURA, ARXIU 

 

La torre de la Vetlla, on eren la presó i el rellotge de 

Calendura, mirava a la plaça de Baix i es trobava unida a la 

casa capitular —formant part del mateix conjunt edificat— a 

través de la muralla de la vila, la ronda sobre el mur que es 

va fossilitzar formant el "carrer" de Calendura, el qual 

encara existeix en part encastat entre els edificis veïns. 

Durant la segona meitat del set-cents el Consell municipal hi 

féu nombroses obres de reparació i de manteniment, tant en 

la fàbrica de la torre com en les dependències de la presó i 

en les instal·lacions del rellotge. Però a diferència de les 

grans intervencions unitàries hagudes en la torre del Consell 

i en el saló de sessions, aquí, com en altres edificis 

municipals, solia tractar-se d'obres fetes pels mestres titulars 

de la vila, els certificats de les quals pagava directament el 

municipi, sense que calgués el permís de les instàncies 

superiors del regne. Així, el 14-01-1757 el Capítol va veure 

un certificat de 26 lliures per certes petites obres de 

reparació fetes per Mateu Aznar, les quals comprenien els 

"remiendos que se han executado dentro de las cárseles de esta 

Villa, en sus terrados y otras partes." (01) 

També el 1758, el Capítol acordà que 

"se haga una rexa de hierro para que sirva en una de las cárceles de 

la torre de Calendura." (02) 

I el 1775 van haver despeses en la reparació de la 

presó comuna "llamada de las mugeres" i en els terrats de la 

presó. (03) El mateix 1775, el Consell tractà del sobtat 

esfondrament d'un tros del carrer de Calendura: 

"el día de ayer ocurrió la novedad de haverse arruinado el pasadiso 

eo tránsito a las cárseles de Calandura, donde ay presos de graves y 

enormes delitos, en parte de la distancia que medía dicho pasadizo 

de estas Casas Capitulares." 

L'Ajuntament havia de procurar el prompte remei 

del mal, ja que, encara que des del 1772 tenien presentat al 

Consell de Castella capítols formats per a una nova obra i el 

remat ja s'havia efectuat, ara, segons es deia, "la presente 

novedad amenasa maiores estragos y ruínas." (04) Així, 

encara que no es pogués fer la gran obra de consolidació de 

la muralla que pretenien els capitulars, la reparació del 

derrocat es féu ràpidament, ja que l'any següent, el 1776, el 

Consell aprovà un certificat del mestre Joan Martínez i Mas 

de 94 reals, 

"importe del gasto hecho en la composición y repaso de un pedaso 

del Andador de la muralla, tránsito a las cárseles llamadas de 

Calendura, donde está el relox." (05) 

També el 1781 s'aprovà una despesa de 58 reals 

gastats pel mestre d'obres Gregori Sànchez en la 

"cársel de calendura y calaboso existentes debajo de la escalera de 

las cárseles del jusgado." (06) 

Però el 1782, Joan Bayle, veí de l'Ajuntament, qui, 

com hem vist, ocupà una part de la muralla el 1786 i el 

1790, sota el pas de Calendura, demanà que 

"se compuciera la muralla que sirve de paso para la torre de las 

oras," 

ja que era notable 

"el perjuicio que al suplicante se le sigue por el riesgo en que está 

no solamente su casa, sino las vidas de los que avitamos." 

En conseqüència, demanava 

"acer dicha obra a sus expensas y asegurar el paso de dicha torre, 

haciendo sus bóvedas con sus pilares correspondientes, con tal que 

el sitio de la muralla quede a favor del suplicante." 

Els síndics i el comissari informaren favorablement 

la petició i imposaren una sèrie de condicions tècniques de 

gran interès: 

"se le puede permitir tome el ensanche de la muralla que sirve de 

tránsito para subir a la torre del Relox, con el cargo y obligación de 

haver de componer Primeramente la Pared que mantiene la Casa 

Capitular por ser la construcción de la mencionada pared de tierra, 

desde la superficie hasta el pizo de dicha Casa Capitular, y su 

composición deverá ser en la forma siguiente: se le ha de quitar y 

desmontar a la expresada Pared un palmo y medio de tierra, y 

tomar medio palmo más a la parte exterior y formar una pared de 

dos palmos de espesor, la qual deverá construhirse de piedra y 

hiezo, todo de buena calidad, la que deve subir hasta introducirla 

con la del piso de dicha Casa Capitular, y sin que pueda el 

contenido Dr. Bayle construhir obra, ni cubierta alguna en el 

esanche y vasío de dicha muralla, si que siempre ha de quedar libre 

y desocupado dicho citio a dispossisión de los señores del 

Ayuntamiento de esta Ylte. Villa para usar de él en lo que se le 

ofreciese en las obras que se han de construhir en dichas Casas 

Consitoriales, de que está hecho su remate y pende en el Real 

consejo. Después de concluyda la referida pared, formará el 

pasadizo para el tránsito de la torre del Relox y cárzeles de la 

misma, hasiendo a las distancias que más convengan unas bóvedas 

de medio punto de rosca, de palmo y medio de espesor, de buenas 

lozas del Llano y buen yeso, y sus intermedios acarrionadas con su 

trespol, dándole salida a las Aguas adonde la tienen en el día de oy: 

Y para que todo quede con la devida perfección y arreglo, después 

de formada dicha obra, deverá construhir un Parapeto de Palmo y 

quarto de espesor, y de alto como el que está, a la una y otra parte 

del mencionado pasadizo para el resguardo del tránsito de las 

gentes y evitar cualquier desgrasia." (07) 

Com hem vist, la necessitat de reforçar l'angle 
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nord-est de la torre del Consell ocupà els capitulars els anys 

següents, però la ruïna del corredor de Calendura augmentà 

al llarg del segle. Amb tot i això, el 1782 s'assenyala una 

despesa de 303 reals gastats en fer obres de "composición de 

la cárcel comuna, a la parte de la muralla," (08) com també 

41 reals més pagats al mestre Gregori Sànchez pel 

"gasto ocasionado en desmontar el buelo (o cornisa) de la torre del 

Relox y reparar su rotura por el peligro que amenasa." (09) 

Tanmateix, aquestes obres no bastaven i, segons 

dos memorials del 1783, la torre seguia necessitada d'urgents 

reparacions. Alguns veïns que tenien sa casa en el carrer de 

Sant Jaume, a l'interior de la vila, exposaren davant el 

Capítol que temien que la torre de Calendura se'ls en 

vingués damunt de les seues cases, ja que, 

"por lo antiguo de dicha torre, continuación de lluvias y falta de 

reparos que en tiempo pudieran avérsele hecho, se alla tan 

destruyda y llena de aberturas que está amenazando una total 

ruína." 

Conseqüentment, demanaven que es destruís la 

torre sencera o que es reparàs de manera que no hi hagués 

perill. Els mestres d'obres Felip Garcia i Miquel Herèdia 

corroboraren en el seu informe el mal estat de l'edificació, ja 

que 

"uno de los quatro ángulos de la parte de Levante y Trasmontana se 

halla muy quebrantado y desunido del Nivel, con una abertura eo 

grieta que sigue el todo de la longitud de la Pared que sierra la 

expresada torre por la parte del Norte." 

Segons els seus càlculs caldrien 40 lliures per a fer 

la reparació, la qual, d'altra banda, jutjaven molt convenient, 

tant per a evitar els perjuís a la torre, com a les cases dels 

veïns i a la maquinària del rellotge. (10) 

Però malgrat els diversos projectes que es van fer 

per a consolidar la torre de la Vetlla, les reparacions fins la fi 

del segle foren només de caràcter quotidià, vinculades a la 

seguretat immediata de l'obra i de la presó, les quals 

consignem a continuació. El 08-11-1786, el Consell veié un 

certificat del mestre Felip Garcia relatiu a certes 

reparaciones fetes "de los terrados y comunes de las cárseles 

del Juzgado." (11) El 1794 es veié en Capítol un certificat 

del mestre Garcia de 100 reals per haver netejat la presó de 

l'alcalde ordinari. (12) El 1795 l'Ajuntament pagà a Garcia 

122 reals més per la "composición y reparos hechos en las 

cárceles." (13) El mateix 1795 Garcia gastà 104 reals en 

reparar la presó de Calendura. (14) El 1796 se li pagaren 90 

reals més per obres fetes en aquesta presó. (15) El mateix 

any l'Ajuntament veié un certificat del mestre Felip Garcia, 

segons el qual havia gastat 118 reals en 

"haver tapado de mampostería y piedra fuerte un pedaso de 

escavación hecha en las cárceles públicas que hicieron los presos 

que existían en ellas por la cual hicieron fuga." (16) 

També el 1796 l'Ajuntament gastà 118 reals més 

en "reparos hechos en los terrados de las cárseles de los 

Señores Alcaldes Ordinarios." (17) El 1797 el mestre fuster 

presentà un certificat de 54 reals per "haver compuesto la 

puerta principal de la cárcel de Calendura, componer tres 

ventanas y hacer nuevas tres ojas." (18) Un altre certificat 

del mestre serraller assenyalava 79 reals gastats en "serrajas, 

llaves y demás en las cárceles de los señores Alcaldes." (19) 

El 1798 el mestre Garcia gastà 125 reals en composar la 

presó. (20) I, finalment, el 09-02-1799 el Capítol va veure 

un memorial del carceller on es representava l'estat 

d'inutilitat en que es trobaven les portes principals de "la 

casa por donde se entra a las cárceles", la qual cosa feia que 

hi calgués fer més despeses. (21) 

Sobre la torre de la Vetlla es trobava, igual que ara, 

el rellotge de Calendura, un dels elements urbans clau en la 

vida a Elx durant la segona meitat del set-cents i que, quan 

es descomposava, originava nombrosos problemes per als 

ciutadans, ja que per a negocis diversos i per al repartiment 

de l'aigua la gent es guiava per les hores que marcava aquest 

rellotge. Cal parar esment en el poc soroll que aleshores hi 

havia tant al poble com als horts, i tant de nit com de dia, 

perquè fos possible oir arreu les hores de Calendura i tan 

clarament com perquè pogués servir de guia a tothom, fins 

els regants que es trobaven més allunyats, enmig dels horts o 

del camp. En aquesta època hi hagué prou intervencions en 

el rellotge de Calendura i s'hi creuaren diversos interessos 

dels mestres rellotgers. Així, el 1753 es pagà un rebut de 38 

lliures "que ha importado la composición del relox de la 

villa." (22) I el 1759 l'encarregat del rellotge de Calendura 

presentà un memorial queixant-se del mal estat del rellotge, 

el qual 

"por ser tan antiguo se descompone todos los instantes, pues hay 

día que las tres y quatro veces necesita subir a componerle," 

tasca per la qual demanava una compensació econòmica. 

(23) 

Segons Ibarra, les figures de Calendura son 

d'aquesta època, ja que es feren el 1759 i foren treballades 

dins l'ermita de Sant Jaume, aplicant-se'ls popularment els 

noms de les campanes: Vicent a la dels quarts i Miquel a la 

de les hores. (24) Les actes municipals, tanmateix, no dónen 

cap notícia sobre la construcció d'aquests ninots. En canvi si 

que s'hi fa referència al fet que la maquinària s'hagué de 

tornar a compondre els anys setanta, ja que el 1776 el mestre 

Joseph Galvis, "reloxero y único en esta villa", reclamava 40 

reals de plata que li devia l'Ajuntament. El rellotger insistia 

en la importància del rellotge 

"para su govierno [de la villa] y de sus Yglesias Parroquiales, 

Conventos de Religiosos y Religiosas y demás comunidades 

eclesiásticas y seculares." 

Així mateix manifestava que 

"no parece justo que por la dilación y morosidad de su providencia 

carezca yo del trabajo que en lo referido tengo hecho o que me 

retarde por ningún motivo el pago." (25) 

El 07-01-1789 els síndics tornaren a exposar en 

Capítol que, com era ben notori, "el relox de la villa se halla 

días hase sin curso ni arreglo, causando a la vesindad, grave 

trastorno." Els síndics havien fet que la persona que tenia 

cura de donar-li corda estigués dalt de la torre tot el dia i part 

de la nit per a tocar les hores a mà, però, com ells mateixos 

deien, això no era solució. Diu que els rellotgers que havien 

revisat la maquinària n'havien advertit molts defectes i que si 

es retardava "la composición, [h]a de ser difísil y tan costosa 

que sería mejor haserlo nuevo." El Capítol acordà que es fes 

un reconeixement del rellotge i que es remitís el certificat 

dels rellotgers a l'intendent del Regne per a poder extreure 

els diners dels cabals de propis. En aquesta i en altres actes, 

Calendura apareix citat com a rellotge de la vila per 

antonomàsia, ja que, segons s'hi remarcava, "es el único que 

ay en ella para el Govierno de su común." (26) Uns dies més 
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tard, el 09-01-1789, el rellotger que féu la inspecció informà 

la vila que el desarreglament i la deixadesa del rellotge 

tenien el seu origen en el subjecte que el manejava, així que 

demanà el càrrec per a ell mateix, oferí fer totes les 

composicions que calgués en el rellotge i donar-li la meitat 

del seu jornal a l'anterior encarregat, propostes que foren 

acceptades pel Capítol. (27) Però aquesta determinació no 

fou gaire profitosa, ja que als dos anys, el 13-05-1791, el 

rellotge es trobava de nou 

"sin curso ni arreglo devido, causando a la vecindad grave trastorno 

en el método de su vida y giro de sus negociaciones, 

particularmente en la distribución de aguas que en el día se hace ya 

por horas." 

De nou l'encarregat de donar-li corda hagué de 

passar en la torre part del dia i de la nit per a tocar les hores a 

mà i de nou els rellotgers van haver d'examinar la 

maquinària per a determinar si es podia reparar. (28) En 

aquesta ocasió, el mestre rellotger Francesc Moragues féu 

un informe on, com dos anys abans, es tiraven les culpes a 

qui manejava el rellotge, concretament als xicots que 

enviava l'encarregat, els quals hi posaven massa oli, com 

també també als 218 anys —com s'assenyalava— de vellesa 

de l'artefacte. Tanmateix, i també com dos anys abans, el 

mestre assegurava que si el Consell li n'encarregava la 

direcció, ell en tendria bona cura, encara que allò que 

realment calia fer era una radical composició necessitada 

amb molta urgència i brevetat. L'Ajuntament acordà que 

aquest Moragues s'encarregàs del rellotge. (29) El 1795 

Moragues presentà encara un certificat de 29 reals gastats en 

la composició de Calendura. (30) Però els últims anys del 

segle el rellotge estava "quasi destruido" de bell nou i el 

1798 es manà que Moragues fes un informe amb el 

pressupost de reparació. (31) No sabem si aquest informe 

s'arribà a fer, ja que a les actes només hi ha constància que 

uns mesos després, el Capítol veié un certificat de reparació 

de Moragues per 280 reals gastats en la composició del 

rellotge. (32) 

A la mateixa Casa Capitular, durant la segona 

meitat del set-cents, el Consell tingué una especial atenció i 

cura del seu arxiu de papers, interès i sensibilitat que eren 

conseqüència de la voluntat dels il·lustrats de modernitzar 

l'Estat. La importància de l'arxiu municipal s'havia vist ja el 

segle anterior, quan es pergué un plet relacionat amb el dret 

de l'aigua del Vinalopó que culminà amb l'autorització de 

construcció del pantà d'Elda el 1692, per no haver pogut 

aportar la vila els documents que calia, els quals es trobaven 

perduts dins el mateix arxiu municipal. (33) Al set-cents, en 

canvi, diverses vegades es van copiar documents antics o es 

van traduir del català al castellà. I el 1753, el Consell de la 

vila, va veure una carta ordre de l'oïdor de la Reial 

Audiència del regne, després de la qual considerà que era 

"importantísimo el govierno del archivo de esta ilustre villa 

y sus papeles", i acordà que "se arregle dicho archivo", 

nomenant diverses persones per a formar un índex dels 

documents existents, els quals es devien col·locar 

"numerariamente por Imbentario, a la mayor claridad y 

inteligencia de su comprehención." (34) Després de 80 dies 

de feina s'acabà la tasca d'inventariar l'arxiu i el Capítol pagà 

els honoraris, que pujaren a 192 lliures. (35) 

Dos anys després, el 1755, en compliment d'una 

altra "carta orden del Iltre Sr. D. Miguel Eugenio Muñoz, 

oidor de la Real Audiencia", l'Ajuntament nomenà arxiver el 

subsíndic Ignasi Ruiz, amb la missió d'ordenar l'arxiu "con 

los índices que en aquella se previenen." Segons Ibarra, 

quan aquest oïdor visità "estas Casas Capitulares para la 

visita de sus papeles, quedó satisfecho de su buen estado." 

(36) També el 1755, segons Ibarra, el Consell donà una 

"crecida subvención" al advocat Beltran i l'arxiver Ruiz "por 

el trabajo extraordinario invertido en la busca de 

antecedentes para el pleito de Saladares", plet en el qual 

s'evidencià la gran utilitat de tenir ben guardats i ordenats els 

documents públics per a poder trobar-los i fer-los servir a 

l'hora de demostrar drets i guanyar causes. (37) 

També s'utilitzà la documentació conservada en 

l'arxiu municipal el 1779, quan el Consell de Castella 

demanà informació referent al patronat de la vila sobre el 

convent de l'Encarnació i en l'informe que féu el Consell, ja 

es lamentaven les perdues de molts llibres i documents 

hagudes per motiu de guerres o d'incendis, algunes d'elles en 

aquell mateix segle. (38) 

Durant l'inici del nou-cents Ibarra s'inspirà en 

cassos com aquests per a exposar la seua idea que els arxius, 

com els museus, eren institucions útils i necessàries per a la 

vida pública, no solament per motius de curiositat o 

d'estètica, sinó, sobretot, per motius d'interès pràctic. Aquest 

interès pels papers vells, replegat per Ibarra segle i mig més 

tard, féu que en el debat urbà del segle xx fos reclamat des 

dels periòdics d'Elx un edifici destinat a biblioteca, museu i 

arxiu per a poder guardar-hi aquest "tresor local." 
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08. ARBREDES 

 

En la segona meitat del set-cents, segons Carlos Sambricio, 

juntament amb la voluntat d'ordenar el territori de l'estat, 

hom es plantejà, per diversos motius, la necessitat de 

transformar les ciutats espanyoles. Així, les disposicions 

reials lliberalitzadores del comerç amb Amèrica, feren que 

les ciutats portuàries s'haguessen de dotar de la 

infraestructura i dels equipaments necessaris per a poder 

comerciar i aprofitar-se'n de la nova situació. S'hi 

construïren duanes, llotges, magatzems, drassanes i 

tinglados, les ciutats es dissenyaren des de la relació dels 

ports amb el comerç i sorgiren alguns primerencs eixamples. 

Però també a les ciutats que no reflexaren l'esplendor 

comercial del segle i mantingueren l'estructura urbana, es 

donaren operacions d'embelliment i transformacions que en 

modificaren la imatge. Una de les actuacions urbanes més 

significatives fou conseqüència de la nova actitud de 

valoració dels passeigs i dels arbres sorgida a meitat del 

segle i consistí en integrar la naturalesa en la ciutat. Així, a 

moltes ciutats espanyoles es construïren passeigs arbrats que 

seguien les pautes del saló del Prado de Madrid. (01) Les 

alberedes plantades a les noves poblacions, com també a les 

afores o als espais lliures de les ciutats existents foren un 

dels elements més significatius de la imatge urbana del set-

cents. Aquesta nova actitud urbana envers la natura 

s'expressà en normes estatals, com ara l'ordre del rei Carles 

III perquè cada any, quan fos el temps, els ajuntaments 

plantassen arbres en una proporció de cinc peus per cada 

veí. També a la Instrucción de Corregidores del 1788 el rei 

manà que les corporacions locals tinguessen cura que 

"las entradas y salidas de los pueblos estén bien compuestas y que 

las alamedas y arboledas que hubiere a las cercanías de los lugares 

para recreo y diversión, se conserven, procurando plantarlas de 

nuevo adonde no las hubiere y fuere el terreno a propósito para 

ello." (02) 

Com assenyala Merino, amb la reforma dels 

passeigs públics existents i amb la construcció de nous 

passeigs, els il·lustrats perseguien l'objectiu d'apropar la 

Natura al ciutadà mitjançant els arbres i les plantes dels 

jardins i les alberedes, disposats ordenadament i civilitzada. 

Però aquestes avingudes arbrades, adornades amb fonts, 

brolladors, replacetes, bancs de pedra, etc. eren també un 

exemple del sentit utilitari de les construccions borbòniques, 

relacionat amb l'arrelat costum del passeig a l'Espanya 

setcentista, on eixir a passejar per l'Alameda era un ritual 

que exigia una cuidada preparació, especialment pel que es 

referia al vestit. Merino cita diversos exemples, com ara el 

passeig de la Bomba en Granada, les alamedes de Sevilla i 

de Màlaga, l'Apocada en Cadis, el passeig de l'Espolón en 

Burgos, l'alameda de Sigüenza o les Rambles de Barcelona. 

Però el passeig espanyol setcentista per antonomàsia fou el 

passeig del Prado a Madrid, obra emblemàtica de la 

Il·lustració, ja que, a més de ser un gran eix viari que 

contribuïa a embellir l'espai urbà de la capital del regne, 

s'instal·laren al llarg del seu traçat importants edificis 

científics que feren d'aquest carrer el centre cultural del 

Madrid il·lustrat. (03) A imatge del passeig del Prado es 

feren passeigs i alberedes a Barcelona i València, les quals 

foren dibuixades, descrites i valorades molt positivament pel 

seu contemporani, Alexandre de Laborde, a principi del 

vuit-cents: 

"els passeigs de Barcelona són bonics i nombrosos i hom els pot 

seguir tots fent el camí interior de les muralles. La Rambla és un 

llarg passeig que segueix el mur de l'antic recinte sobre el curs 

d'una riera. Encara que molt concorreguda, estava mal arreglada, 

plena de polseguera a l'estiu i de fang a l'hivern. Hom li ha donat 

una altra forma entre els anys 1798 i 1799, hi han estat obertes 

sortides, una per a les carrosses i una altra per als carros; també n'ha 

estat afermat el terra i hi han estat plantats nous arbres. Aquest 

passeig travessa la ciutat i esta adornat amb bells edificis. [...] 

L'Esplanada és un gran espai de terreny que hi ha des del portal 

Nou fins la Ciutadella. Hom hi acaba de fer un bell passeig." (04) 

Laborde mostrà un especial interès i consideració 

per l'Albereda de València com ho demostra el fet que li 

dedicàs quatre planxes dels seus gravats, com també encesos 

elogis: 

"L'entrada de l'Albereda, passeig famós de València, és un dels 

llocs des d'on la ciutat es veu millor. [...] L'Albereda de València 

s'estén sobre les ribes del Guadalaviar; no és pas tota plantada dels 

àlbers que li dónen el nom: l'om, el xiprer, el plàtan, el baladre, el 

llimoner, el taronger, el magraner i diversos arbres trasplantats de 

l'Amèrica meridional, i bells com a llur terra natal, hi presenten un 

espectacle tan extraordinari com agradable. Els passeigs estan 

vorejats de bancs de pedra i de seients de marbre. Les avingudes, 

destinades als carruatges, són regades amb cura i abundosament. 

Hom veu, adesiara, entre les tiges dels arbres, columnes rematades 

amb estàtues, i de vegades amb una senzilla creu. [...] Aquest bell 

indret és el lloc de cita de la bona societat d'una ciutat opulenta per 

la seva indústria, singular a Espanya, pel gust del plaer, el luxe i la 

lleugeresa dels seus habitants." (05) 

Aquesta ciutat descrita per Laborde, com assenyala 

Torres, es reduïa a la presència d'unes construccions i espais 

rellevants, era com un gran teatre i els espais que s'incloïen 

en la descripció, passeigs, avingudes i edificis, eren 

concebuts com a llocs d'emergència visual i d'expressió 

d'unes qualitats, alhora que llocs on una nova societat es 

manifestava a través de pràctiques tan diverses com el 

passeig, el teatre o el comerç. (06) No és estrany, doncs, 

l'afecte de Laborde per l'Albereda d'una València il·lustrada 

on, segons Sanchis, s'havien fet obres en diverses ocasions 

al llarg del segle, des de la construcció de les torres dels 

guardes el 1714, fins la provisió de "andadores, canapés y 

ahujas" com també el bastiment del mur i la barana del llit 

del riu en tota aquesta banda. A la vora mateix, els il·lustrats 

traçaren també el nou camí al Grau, pensat com un passeig 

amb arbres, inaugurat per Carles IV el 1802. (07) També a 

Alacant el 1752 es van plantar quatre alberedes a les afores 

de la població: la de caputxins, en el camí d'Alcoi, la de Sant 
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Francesc en el camí d'Oriola, la del Postiguet i la del Vall. 

(08) 

A l'Elx setcentista, en canvi, no hem trobat cap 

notícia documental referent a la plantació d'alberedes o de 

passeigs semblants. Al voltant de la caserna, on no hi havia 

plantacions de palmeres, hi degué haver algun camí amb 

arbres a les vores, com també diverses plantacions públiques 

d'arbres pels voltants dels bancals i les eres comunals i, fet i 

fet, l'actual passeig de Germanies, situat al sud del quarter, 

deu tenir un origen setcentista. Tanmateix, no tenim notícies 

exactes. Amb tot, Ramos parla d'una albereda el 1802, amb 

motiu d'un arc triomfal que s'hi féu quan vingueren els reis 

Carles IV i Lluïsa de Borbó. (09) I el 1807 tornem a tenir 

notícia de l'existència d'una albereda a ponent de la població, 

ja que a la reunió que feren els rectors de les parròquies i 

l'Ajuntament d'Elx per a triar el lloc més escaient per a 

construir el cementeri general fora de poblat, s'acordà de 

mutu acord que devia situar-se "a la tijera que se reconoce 

en la terminación de la Alameda llamada del Rey." (10) Allò 

que tenim documentat, com hem vist, son les importants 

plantacions de palmeres fetes a Elx durant el set-cents, 

vinculades a l'ús agrícola de les terres del voltant de la 

població. Però hi ha encara altres notícies relacionades amb 

la preocupació dels il·lustrats pels passeigs i les arbredes a 

Elx. Així, el 1748 el Capítol veié un decret reial sobre 

l'obligació municipal de plantar vivers d'arbres, i, en 

conseqüència, acordà plantar àlbers blancs i negres i 

considerà que el lloc més a propòsit eren unes tafulles de 

terra situades "en la huerta de esta Villa, partido de la hera 

de los Moros", les quals havien de ser comprades per la vila. 

Per a complimentar l'ordre es nomenaren tres guardes "de 

montes, sierras y demás plantíos." (11) D'altra banda, el 

1772 el Consell d'Elx va veure un escrit del comte d'Aranda 

datat el 23-06-1769, on es manava que els municipis 

reparassen els camins del seu terme sota les ordres de 

l'enginyer Pedro de Ara, qui també havia de prevenir els 

justícies de les ordres del comte sobre "los plantíos que se 

deven hacer a las entradas y salidas de los pueblos." (12) 

Però a Elx, durant el set-cents, els arbres no 

directament productius aparegueren vinculats, sobretot, a la 

contenció de les terres dels marges de les sèquies de reg, 

com ara la cèlebre arbreda de xops d'Elx plantada a la vora 

de la sèquia Major, entre el molí Nou i el Pantà, la qual deu 

datar de les últimes dècades del set-cents, ja que encara que 

hom no es referís directament a aquest tram de la sèquia, sí 

que ho féu amb altres trams situats més al sud. En efecte, 

segons els llibres d'actes capitulars, el 1771 el Consell 

encarregà el pèrit Josep Miralles que reconegués els marges 

de les sèquies i braçals 

"y teniendo presente los sitios que tengan proporción para el 

replante de álamos, calcule los que se necesiten, dónde podran 

hallarse y qué costo tendrán hasta ponerlos en sus sitios." 

Després de recórrer les sèquies, Miralles informà 

que els llocs més escaients eren els següents: 

"en la Acequia Mayor, tomando desde el Molino Nuevo hasta la 

partición de Marchena, pueden plantarse sesenta alamos; desde la 

Puerta de la Morera, hasta el Molino de Mas, cuarenta; desde la 

casa del huerto de Malla hasta la esquina del olivar del Dr. Esteban 

Boix, cuarenta y cuatro; desde el Molino de Resemblanch hasta la 

plazuela de Aladia, cincuenta; desde esta plazuela hasta el Huerto 

de Don Juan, sesenta." 

Així mateix, afegia, a la contrasèquia se'n podrien 

plantar un total de 484, d'àlbers. (13) La notícia relativa a 

una d'aquestes plantacions data del 06-02-1779 quan 

l'Ajuntament tractà del 

"gasto verificado en la plantación de nueces y reconocimiento del 

plantío de álamos de Tomás Sabuco para ser transplantados a los 

brazales de riego de esta villa." (14) 
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09. REFORMES DE LA CIUTAT EXISTENT 

 

La pràctica urbanística del set-cents a Elx es caracteritzà, 

com assenyala Gozálvez, pel traçat dels nous fragments de 

ciutat que ja hem vist, però també per la importància de les 

reformes a la ciutat existent, les quals comprengueren 

l'ocupació de les muralles medievals (iniciada el segle 

anterior però intensificada al llarg del set-cents) i, ja durant 

la segona meitat del segle, la reforma de les alineacions de 

places i carrers i el cobriment de les sèquies que travessaven 

la població. (01) Aquestes reformes foren puntuals i en cap 

moment hi hagué una visió o proposta de conjunt per part 

del municipi, però són abundants les notícies referents a 

canvis, petits però significatius, en la fesomia de la ciutat. 

Aquests canvis afectaren la configuració de la vila murada i 

els seus voltants, especialment els límits de migdia i de 

llevant, vora les places de Baix i de la Mercè. És de destacar 

que en l'exposició de motius per a ocupar terreny públic o 

atzucacs solia aduir-se que l'obra prevista milloraria l'estètica 

o la formosura del carrer o, fins i tot, de la població. 

A meitat del set-cents la intensa activitat 

constructiva fou una espenta per a les reformes urbanes 

consistents en l'ocupació del terreny buit que hi pogués 

quedar vora les cases. Aquests anys molts veïns compraren 

cases velles per a reconstruir-les de bell nou i presentaren a 

l'Ajuntament la sol·licitud d'ocupar racons, atzucacs i trossos 

de muralla per a eixamplar els solars. També hi hagué qui 

construí cases com a negoci, definint, així, el nou espai 
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públic del carrer. En cap cas, però, no hi havia projecte ni 

document gràfic de conjunt que fes unitàries aquestes 

intervencions. En contrast amb aquesta mancança gràfica, el 

procediment administratiu es trobava totalment fixat, ja que, 

habitualment, les sol·licitud eren instàncies del tot modernes 

tant en la forma com en el contingut, com també les 

diligencies i els informes dels síndics i dels mestres d'obres i 

pedrapiquers titulars de la vila. Allò més rellevant del procés 

de reformes urbanes setcentistes fou el fet que, amb aquestes 

intervencions, un traçat medieval com era encara aleshores 

el d'Elx va anar transformant-se en un sentit de 

regularització, si no geomètrica, sí, al menys, amb un cert 

ordre. És destacable el fet que l'iniciativa fos privada al llarg 

de tot el segle, mentre que l'actitud dels poders locals era 

gairebé sempre passiva. 

Una referència interessant de noves construccions 

als espais buits de la ciutat existent és del 1740, quan 

Llorenç Hernàndez i altres propietaris demanaren una 

subvenció del Consell per 

"aver pasado a disponer la fábrica de nuebe casas situadas en la 

calle nueba, echonerando el sitio de la madriguera de robos y 

maldades a que dava lugar y para ello han ocurrido a los suplicantes 

gastos de gran consideración." 

Aquest carrer Nou era la Corredora, el qual es 

trobava en formació durant el set-cents i, com hem vist, 

apareixia amb aquest nom en anteriors ocasions. El Capítol 

manifestà la seua "cortedad de rentas", però, amb tot i això, 

acordà lliurar 55 pesos, la qual cosa evidencia la riquesa de 

la vila en les dècades centrals del segle i l'interès que tenia 

en la conformació de la ciutat. (02) 

Una altra edificació de nova planta fou la filera de 

casetes de la Mare de Déu, habitacions de caràcter popular 

situades al nord, extramurs, en el límit dels horts de 

palmeres del vincle de Caro, propietat de la patrona d'Elx, i 

en terreny d'aquests mateixos horts. Aquestes cases es 

formaren a meitat del set-cents i perduraren fins els anys 

seixanta del segle XX, quan foren derrocades amb 

l'sventramento del Rerapalau i la zona fou reformada, 

quedant només el topònim en un carrer anomenat justament 

de les Cases de la Mare de Déu. Així, el 1755 

l'administrador del vincle de Caro exposà 

"que para la mayor hermosura de la calle que se va formando, junto 

al huerto llamado de la Virgen, necesita permiso para sacar la pared 

recta, desde la esquina de la última casa nuevamente construida en 

dicho huerto (junto a la qual ay un rincón) asta el huerto de Dª 

Violante Santacilia." 

S'insistia en la millora formal que suposaria la nova 

alineació, ja que "assí practicado, quedará dicha calle higual 

y capaz, mejorado el público aspecto." El Síndic procurador 

general i el mestre d'obres Mateu Aznar van reconèixer el 

lloc i foren de la mateixa opinió: 

"Declaramos se le puede conceder respeto de no perjudicar al 

público, ni a tercero, antes bien de executarse la obra para que se 

solicita servirá de mucho adorno." 

Els pèrits municipals posaren tan sols la condició 

que 

"por quanto al arrimo de la pared del huerto de Nª Sª pasa la cañería 

que da agua a la fuente de la plaza de la Merced y ésta deve 

mudarse por la parte de afuera de la paret que llegase a formarse, 

parece correspondiente que el gasto que en ello se cause, deva ser 

de quenta de la Administración que solicita la enunciada 

rinconada." (03) 

A la vegada que es regularitzava l'espai públic mitjançant 

l'ocupació de terreny, en certs punts clau per al trànsit, el 

Consell començà a manar l'ampliació dels carrers, derrocant 

cases d'una forma semblant a l'entrada que vam veure que es 

féu el 1723 per la replaceta de les Barques. Així, el 1758 

l'Ajuntament féu unes interessants consideracions 

urbanístiques que implicaven el nou traçat d'un carrer i 

l'ocupació dels terrenys necessaris. Els capitulars referiren 

que es trobava 

"sumamente angosta la calle de la Almórida a la entrada del Piñón, 

en tal manera que con dificultad pueden transitar los carruajes, 

mayormente si lo fuesen cargados de xavegas de Paja o cualquier 

otro género que salga fuera del sentro de ellos, principalmente de 

los varales de las Galeras." 

I s'acordà 

"que por este motivo, como por el de que se consiga la perfección 

del aspecto público y el tránsito de las gentes y de dichos carruages, 

se amplíe la sitada calle con el ensanche que corresponda al 

desembarazo que necesite, expendiéndose el gasto de la caxa de 

Propios y Arvitrios, para el qual ya aquellos Vecinos tienen 

ofrecida la ayuda [de] diez libras." (04) 

La petita obertura d'espais públics afectà també 

l'interior de la vila i, en ocasions, es trobava relacionada amb 

la construcció de cases pairals, com ara el 1759, quan 

Joaquim Perpinyà, qui havia comprat una casa en la pujadeta 

de Sant Jeroni, "frontera a la de abitación del supplicante", 

exposà al Consell que pensava 

"derrivar un pedazo para formación de ensanche o plazuela, pero 

deviendo ser con reserva del derecho que competa como es en 

suelo propio para en lo venidero, y deseando evitar dudas en todo 

tiempo, siendo como es el medio más eficaz para constar la verdad 

la aprobación de Vss. [...]" 

El Consell acceptà la proposta i acordà que el 

terreny de la replaceta quedàs de propietat del Perpinyà i que 

tostemps pogués fer-ne l'ús que li plagués. (05) 

A més de la formació de nous espais urbans mercè 

a la construcció d'habitatges, l'espai públic s'anà delimitant i 

definint també en un procés d'ocupació puntual de fragments 

de terreny comunal, tant atzucacs i carrerons com racons i 

entrants. El fet que hom demanàs permís i pagàs l'ocupació 

implicava el reconeixement d'un benefici privat i d'una 

competència o domini públic sobre els terrenys cedits, però 

l'actitud del municipi durant tot el segle es limitava a 

concedir o denegar l'autorització. L'ocupació d'espais 

residuals es produí arreu la vila murada, però especialment a 

les vores del vall. Encara que sense documents gràfics és 

dificil fer-se una idea del contingut urbà d'aquestes 

propostes, sembla clar que s'avançava en la idea de 

considerar de propietat pública o, si més no, de domini 

públic l'espai dels carrers i dels atzucacs, l'ocupació dels 

quals era un benefici per als privats. Per la qual cosa, per a 

fer-ho, calia demanar permís a l'administració i pagar un 

cànon. Així mateix, amb aquestes actuacions la configuració 

de l'espai públic urbà s'ordenava, evitant unes irregularitats 

en les alineacions que ja resultaven molestes per als 

ciutadans. Certament, aquest procés de reformes urbanes 

puntuals desenvolupat a Elx durant la segona meitat del set-

cents es pogué realitzar gràcies a la puixança econòmica de 
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la població durant aquesta època, ja que els particulars no 

sols havien de pagar els trossos de via pública que volien 

ocupar, sinó que habitualment reedificaven o modificaven 

les cases limítrofs, amb la important despesa que això 

comportava. Els exemples son nombrosos. Així, el 1748 

Carles Castell, qui tenia una casa en el carrer de Sant Roc, 

exposà que necessitava 

"para el desahogo de su casa el hazer un terradito en el buque o 

vacío que hay desde la casa del suplicante hasta la torre de 

Calandura," 

el qual terrat no havia d'impedir 

"la vista de dicha torre, ni menos la servidumbre de la ventana en 

que está la cozina de dicha torre." 

El síndic procurador general i el mestre d'obres de 

la vila, Mateu Azanr, feren constar en el seu informe que les 

mesures del terreny eren setze pams i mig de llevant a 

ponent i onze i mig de migdia a tramontana, com també que 

la llicència es podria donar amb la condició que l'ocupació 

no excedís 

"de los palmos mencionados y no poder fabricar encima del 

terradito ni cubrirle ni tampoco ocupar el sitio por debajo de él, por 

donde transita el filet que viene de la Palanca." 

El Capítol acceptà l'informe dels pèrits i accedí a la 

demanda de Castell amb les condicions indicades. (06) El 

mateix 1748 Josep Coquillat exposà per la seua banda que 

"al frontis de la cassa que abita en la parte del vall ay un pedasito de 

solar que hasse rinconada que no sirve más que para escondrijo y 

trayción," 

el qual, en canvi, a ell li vindria bé per a eixamplar sa casa. 

Síndic i mestre informaren que aquell tros de terreny 

"se encuentra tener de largo quinse palmos y de fondo en parte seis 

y en parte nueve [i que] no sirve de otra cosa si de meter basura y 

otras inmundicias que no deven ponerse en semejante citio." 

El Capítol acordà, doncs, concedir a Coquillat el 

permís d'ocupació "con tal que no salga la pared que 

fabrique de la línea de la de los lados." (07) 

Els permisos municipals per a ocupar carrerons 

basant-se en consideracions de moralitat i de seguretat 

pública com les que acabem de veure, s'estengueren també 

als terrenys d'horts de palmeres immediats a la vila. Així, el 

1764 es donà permís a Antoni Ribera perquè tapàs el carreró 

d'Urxell, el qual es trobava a l'eixida del portal d'Alacant. 

Ribera exposava que 

"posehe en la huerta de esta villa dos huertos plantados de palmeras 

a la salida del portal de Alicante que lindan por mediodía con 

camino que va a dicha ciudad, y los divide un callejón que sirve de 

brazal para riego de varios huertos, cuyo callejón, por su estrechés, 

torsida forma y confinar en dicho camino real, está expuesto a 

traisiones y ha servido y sirve de cometerse en él muchas ofensas 

contra el Señor." 

Havent convingut els interessats en la modificació 

del reg, es demanava permís per a tancar el carreró a compte 

del sol·licitant, 

"dejando dicho brazal sin novedad alguna, y dar llave y paso franco 

por dichos huertos a todos los interesados en dicho riego." (08) 

Com hem dit, hi hagué també sol·licituds 

d'ocupació de via pública per a la construcció de cases a la 

banda de llevant de la muralla i del vall. Així, el 1761 el 

Capítol donà permís per a "ensanchar sus casas en el exido 

que a cada uno corresponda" a Josep Mas, Vicent Llorens i 

Ignasi Zaragoza, els quals tenien tres cases situades en la 

plaça de la Mercè, on donava la porta principal, mentre que 

"sus postigos" ho feien "a la calle llamada del Vall." Tots 

tres propietaris havien exposat que darrere ses cases, 

"desde la esquina de la tienda de especiería de esta Ilte. Villa hasta 

la casa de Florencia y María Anton, ay una rinconada o pedazo de 

terreno que puede servir de mucho beneficio a las casas de los 

exponientes si por V. S. se les concediese el uso y aprovechamiento 

[ja que] siempre que llueve se les llenan las casas de agua por razón 

de la pendiente que ay en la sitada calle del Vall." 

El síndic procurador general considerà en el seu 

informe que era útil i convenient concedir als suplicants la 

construcció d'una paret des de "la esquina del establo de la 

casa tienda propia de esta villa, contigua a la casa almodín 

de la misma", fins el cantó de la casa de les Antones, ja que 

amb aquella obra s'evitarien 

"diversos perjuicios y quedará más limpio todo aquel troso de 

terreno que oy sirve de abrigo para diferentes maldades." 

Entre els tres suplicants es devia guardar 

"la proporción al respecto de la frente y ocupación de sus 

respectivas casas, con el cargo y obligación de haver de observar y 

construir la pared a proporcionada altura que juzgase por 

conveniente el maestro de obras de la misma." (09) 

Una altra sol·licitud afectà un tros de terreny situat 

al sud de l'anterior, darrere de l'esglèsia de Santa Maria, prop 

de la Calaforra. La féu el 1762 un metge, de nom Esclapez, 

qui exposà al Consell que 

"a la Ymmediación y arrimo de su casa que posehe propia, situada 

a la espalda de la sachristía de la Parroquial Yglesia de Santa María 

de la mesma y a la sercania de la Capilla que se construye del 

Sacramento se reconose un solarico de bien poco provecho que 

causa diformidad al público aspecto, que al presente no sirve para 

comodidad alguna" 

i que, en canvi, a ell li podia aprofitar. El mestre Mateu 

Aznar informà que allò exposat per Esclapez era cert i 

valorà el solar en 500 reals. (10) 

També s'ocuparen trossos de terreny públic a la 

parròquia del Salvador, tot afectant diversos atzucacs. Així, 

el 1771 els mateixos veïns que, com hem vist, demanaren fer 

una canonada subterrània per tal d'abastir d'aigua les seues 

almàsseres de la parròquia del Salvador, demanaren ocupar 

un atzucac o racó format per la sèquia, ja que 

"al fin del callizo por donde entra dicho brazal, forma un rincón sin 

salida donde sacan puertas falzas algunas casas de havitación 

propias de los exponientes, cuio rincón se halla intransitable y solo 

sirve para imundicias," 

a més de mals usos morals. Per tant demanaven que 

"se les conzeda permiso para, también a sus expensas, cierren dicho 

rincón con pared y puerta, ya sea por donde alcanzan los linderos 

de dichas casas de los exponientes o por donde bien visto fuere a V. 

S." (11) 

En aquest barri s'intentà ocupar també un carreró 

que limitava amb l'ermita de Sant Jordi i que anava des de la 

porta del raval cap a la Rambla, encara que l'ocupació 

d'aquest espai fou polèmica ja que, primer, un veí exposà les 

molèsties que, segons ell, ocasionava aquest atzucac, el qual 

tenia sis pams d'ample i es trobava 

"expuesto para suceder muchas desgracias por su estrechés, 

motivado por el poco gentío que por él pasa, haviendo una 

oscuridad orrorosa como ay." 
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El veí acabava demanant remei per a aquests mals. 

A continuació la confraria de l'Aurora, com hem vist, 

demanà ocupar aquest carreró per a fer nou el nínxol de 

l'altar major, el qual havia d'ocupar la imatge de la Mare de 

Déu en substitució de sant Jordi com a sant titular. El mestre 

d'obres Joan Martínez informà de la conveniència de tapar i 

condemnar el carreró i, per tant, el Capítol concedí 

l'autorització. Tanmateix quinze veïns del barri de Sant Jordi 

protestaren tant pel fet que la Mare de Déu de l'Aurora 

ocupàs el lloc de Sant Jordi com perquè es tapàs el carrer, 

al·legant que el carrer era antic i que a ells els aprofitava per 

a entrar i eixir de ses cases sense haver de donar la volta. 

Afegien que si els confrares de l'Aurora volien ampliar 

l'ermita, bé podien comprar les cases de ponent i tramuntana, 

"pues fácil les será que los que tienen tanto corazón en onor de la 

Santa imagen, lo sean en tanta manera pródigos i liberales en el 

desenbolso de lo que pueden importar." 

Tanmateix, i encara que el síndic digué que les 

poderoses raons d'aquests veïns prevalien a la conveniència 

de tapar el carreró, el Capítol acordà tapar-ne un tros en 

benefici de l'ermita i d'un altre veí. (12) 

L'ocupació d'atzucacs a l'interior de la vila era més 

habitual i menys problemàtica ja que els veïns solien 

repartir-se el terreny i aduïen motius de seguretat pública i 

de regularització del traçat urbà. També en aquest cas 

l'ocupació es troba molt documentada al voltant del carrer 

Major, vora la muralla de ponent i la rambla. Així, el 1755 

Geroni Ruiz, escrivà de l'Ajuntament, havia comprat una 

casa en el carrer Major de la Vila, 

"al lado del callizo que dava salida al Cortijo, el qual oy se halla 

condenado por disposición de la Ilustre Villa, en atención a que 

sólo servía para echar susiedades y de haserse algunas ofensas a su 

divina magestad." 

Com que es trobava "dicho callizo en una calle tan 

pública y principal del resinto de esta villa", Ruiz demanà 

que el Capítol li fes gràcia d'ell, sense perjuí de mantenir els 

drets de llum d'una finestra que hi donava des de la casa d'un 

veí. Amb aquesta concessió, segons deia, Ruiz pensava 

"fabricar y adornar el pedaso de frontis, así de su casa como del 

sobredicho callizo para la hermosura de la calle." 

El 28-06-1755 el regidor degà emeté l'informe 

favorable a la concessió, en considerar que amb l'obra 

"resultará a la calle de que el memorial habla su mayor 

hermosura." (13) També el 1786 el Consell donà permís 

Rosalia Soler per a "tapar el pedacito de Callejón que existe 

en la Plazuela del Cortijo, Sacando Puerta a dicha plaza." 

Segons la interessada, aquest tros de terreny era la resta d'un 

carreró que donava al carrer Major i havia estat tapat pel 

Consell, motiu pel qual "solo sirve de escondedero para 

cosas impermitidas i de imperfección a dicha Plazuela." 

Això feia que l'ocupació que es demanava fos beneficiosa, 

tant per a la moral pública com perquè "quede quadrada 

dicha Plaza." (14) Gozálvez identifica aquesta "plazuela del 

Cortijo" amb la plaça de la Fruita. (15) Tanmateix, si 

observem el plànol de Gonzàlez del 1849, veurem que el 

carreró del Cortijo, desaparegut de la actual trama urbana, 

anava formant recolzes, des del nord de la plaça de la Fruita 

fins el carrer Major de la Vila. La replaceta a la qual es 

referia Na Rosalia podia ser, doncs, qualsevol dels petits 

eixamplaments del carreró. Una altra sol·licitud d'ocupació 

de terreny en aquesta zona fou feta el 1789 per 

l'administrador de correus Josef Granes, qui demanà 

llicència per a fer sa casa en un solar del carrer Major de la 

vila i ocupar un altre tros de carreró, ço és 

"poder obrar sobre el calliso, que de la Plaza de la Fruta entra al 

Cortijo, en todo el Lienzo de Pared que le corresponde de Poniente, 

dejando tránsito para las xentes." 

La petició es basava en que 

"en la primitiva cassa devió haver alguna obra sobre dicho Calliso, 

como se advierte en los señales que aún existen en la Pared de la 

Cassa del Reverendo Clero de Santa María." 

La sol·licitud es passà a informe dels síndics, 

l'opinió dels quals fou que es podria donar el permís 

sol·licitat però tenint en compte que només s'havia d'ocupar 

l'atzucac, "sin que salga en parte alguna la obra a la Plazuela, 

pues en este caso se causaría perjuicio a los vecinos." El 

Capítol acordà que es fes com deien els síndics. (16) 

Moltes d'aquestes ocupacions de via pública al set-

cents es feren agafant els espais destinats a servitud de la 

sèquia Major i dels fils d'aigua, els quals eren racons que 

havien anat quedant en la trama urbana i que tenien un 

caràcter secundari respecte a la xarxa viària principal, 

malgrat la seua funcionalitat per a l'ús i el govern de l'aigua. 

Així, el 1749 Carles Castell exposava que tenia 

"presisión de haser un quarto eo ofisina para la servidumbre de la 

casa que de presente tiene en la calle de San Roque para poner los 

trastos" 

i que no tenia "otro arbitrio para poderlo haser que ensima 

de la Asequia eo filet que pasa por bajo dicha su casa." 

Castell demanava que el Consell li concedís la facultat per a 

cobrir aquell filet, "dexando un escotillón con que se 

faciliten las limpias con toda comodidad." El Capítol 

concedí la llicència a canvi d'una almoina a l'hospital de 30 

reals. (17) També el 1795 el Capítol concedí a Josef Pérez, 

llaurador i veí del carrer dels Arbres la gràcia de cobrir a 

l'altura del pis de sa casa un carreró que només s'utilitzava 

perquè els habitants de dues cases veïnes baixassen a la 

sèquia Major. L'interessat exposava que se li faria "notorio 

obsequio" amb aquest permís, el qual en cap manera 

considerava perjudicial per a la vila, a més que la 

"proyectada obra tiene de ermosear sin duda alguna la 

relacionada calle." La sol·licitud fou enviada perquè fos 

informada pels mestres alarif i pedrapiquer en qualitat de 

titulars de la vila, la qual cosa feren favorablement, però 

sense escriure ni signar l'informe. El Capítol, doncs, concedí 

l'ocupació del terreny, com solia fer gairebé sempre. (18) 

Amb tot, en algunes ocasions, no s'autoritzava 

l'ocupació de l'espai públic demanat. Així es féu amb 

Trinitari Martínez Porras, qui havia demanat ocupar un racó 

situat entre la pescateria i sa casa i en la mateixa acta del 

05-09-1795, el Capítol acordà, sense informe de mestres ni 

de síndics, "por motivos justos que ha tenido y tiene", 

denegar la sol·licitud, malgrat que Martínez proposà pagar 

l'ocupació d'aquell terreny mitjançant un donatiu a l'hospital. 

(19) 

Les reformes urbanes durant el set-cents 

també abastaren el raval de Sant Joan, encara que 

les notícies que en tenim són escasses per la 

dispersió dels documents d'aquell comú. Una 

d'elles refereix que el 1770 l'Ajuntament del raval 
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manà, "para la mayor pulidés y decencia de la calle 

del Philet, sita en esta universidad, el derribar unas 

casitas." Tanmateix, una afectada per aquestes 

obres, Anna Maria Guila[be]rt, "pobre doncella y 

huérfana de Padre y Madre, de edad muy 

avanzada", reclamà perquè li havien derrocat la 

casa sense el seu consentiment, "y casi sin darle 

lugar a la pobre para sacar de ella sus pobres 

muebles" i demanà que li reedificaren la casa en el 

tros de solar que hi quedava, com li havien promés 

els que anaren a tirar-la. (20) 

 

NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 74. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 01-10-1740 i memorial annexe, 

AHME. 

(03) Ibídem, 1757, memorial núm. 52, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, 

La ciudad de Elche, 1976, p. 75. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 11-07-1758, AHME. 

(05) Ibídem, 1759, memorial núm. 25 i acta del 12-02-1759. 

(06) Ibídem, acta del 26-10-1748 i memorial annexe, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 26-10-1748 i memorial annexe, AHME. 

(08) Ibídem, 1764, memorial núm. 56 i acta del 22-12-1764, 

AHME. 

(09) Ibídem, 1761, memorial núm. 10, AHME. 

(10) Ibídem, 1762, memorial núm. 3, AHME. 

(11) Ibídem, 1771, memorial núm. 52, AHME. 

(12) Ibídem, 1772, memorials núms. 32, 33 i 34, AHME. 

(13) Ibídem, 1755, memorial annexe, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 28-07-1786 i memorial annexe, AHME. 

(15) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1476, p. 75. 

(16) Libro de Cabildos, acta del 24-07-1789 i memorial annexe, 

AHME. 

(17) Ibídem, acta del 20-05-1749 i memorial annexe, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 05-09-1795 i memorials annexes, AHME. 

Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 75. 

(19) Ibídem. 

(20) Llig. 8, exp. 3, AHME. 

 

10. MURALLES 

 

L'ocupació de la muralla medieval des de dins de la vila o 

des del vall fou una de les transformacion urbanes més 

significatives a l'Elx del set-cents, com també una font 

d'ingressos gens menyspreable per a l'Ajuntament. Entre els 

anys trenta i cinquanta, foren nombroses les instàncies de 

veïns de la plaça de Santa Llúcia i dels carrers de Sant Roc, 

de la Mare de Déu de l'Assumpció i Major de la Vila, que 

demanaven trossos de la muralla limítrof amb les seues 

cases per tal d'ampliar-les. (01) Algunes d'aquestes 

instàncies no sabem a quina part de la muralla es referien, 

com ara la que féu el 1740 Joan Ruiz de Macià, qui 

exposava el seu desig de traure porta pel mur que hi havia a 

les espatlles de sa casa, sita en "la barcacana" (ço és, vora el 

mateix mur) i en demanava permís. El Capítol acordà que 

informàs el mestre d'obres Mateu Aznar, però no consta 

tampoc el seu dictamen. (02) Tanmateix, en la major part 

dels cassos hi ha els memorials complets de les sol·licituds, 

com ara les de dos veïns que el mateix 1740 presentaren 

dues instàncies fetes pel mateix escrivent (com es dedueix 

per la lletra i l'estil del text) on exposaven que havien 

"fabricado una casa de morada en la parroquia de Santa 

Maria, arrimado a los Yladores, ynmediato a la muralla de la 

Yltte. villa" i que tots dos necessitaven "para ensanche de su 

casa la frontera de ella" per la qual cosa tots dos demanaven 

"permitan vues. pueda entrarse en dicha muralla", mitjançant 

el pagament d'una almoina a l'hospital. El mestre Mateu 

Aznar passà "a ver el pedazo de muralla y varearle y ver lo 

que se le puede considerar de limosna para dicho Ospital." 

En tots dos cassos tenia la muralla "de levante a poniente, 

que es lo largo de la muralla, quarenta palmos" però en cap 

dels dos cassos es pogué amidar l'ample porquè "no se 

puede ver por estar ondos los simientos", així que "para 

darle el ensanche" als exponents havia d'assistir-hi ell mateix 

per tal d'assegurar que no es causava perjuí a les dues cases 

veïnes. Aznar fixà l'almoina a l'hospital en 40 reals cadascun 

dels dos veïns. El Capítol donà per bones totes les 

conclusions, però pujà l'almoina a 60 reals per parcel·la i 

accedí a donar el permís, amb la condició que 

"al tiempo que quieran fabricar en dichos sitios hayan de avisar a 

esta Ilustre villa para que asista un capitular juntamente con el 

maestro Matheo Aznar para que se enquentren presentes al tiempo 

de abrir los cimientos, baxo la pena que haciendo lo contrario esta 

licencia sea en si ninguna y de ningún efecto y de demoler a sus 

costas qualquiera obra que intentasen haser sin esta circunstancia." 

(03) 

Es troba també ben documentada l'ocupació de la 

muralla per la banda de migdia, vora la Corredora. Així, el 

1746 l'advocat Francesc Anton, qui tenia una casa en el 

carrer de Sant Roc, exposava que necessitava 

"de la muralla confinante en dicha casa para poder ensancharla y 

vivir con la comodidad correspondiente, y al mismo tiempo evitar 

el peligro y ruína que amenasa un buque a modo de quarto que el 

suplicante ha encontrado en dicha muralla, cuya primera pared 

contiene las bigas que sostienen el techo de la cosina de dicha casa 

y padece el detrimento del agua que se escurre por dicha muralla." 

Vist el lloc pel síndic procurador i pel mestre 

d'obres Mateu Aznar, exposaren que 

"según la línea de muralla que Vs. tiene concedida a los demás 

vecinos de la calle de San Roque que termina en la misma muralla 

alta, se puede conferir al suplicante la muralla que pide para el 

ensanche de su cassita y evitar la ruína que su casa contiene." 

Així ho acordà el Capítol, previ donatiu per via d'almoina de 

30 reals a l'hospital de la vila. (04) També es dirigí al 

Consell el 1755, Carles Castell, que havia comprat una casa 

en el carrer de Sant Jaume, la qual afrontava per les espatlles 

amb una altra casa que tenia en el carrer de Sant Roc 

"y entre ambas media un pedazo de muro alto, y conviniendo al 

supplicante derruirle para aprovecharse del sitio, suplica se digne 

concederle su permiso." 

El mestre Mateu Aznar i el regidor informaren que 

no causava perjuí "derribar el pedaso de muralla alta que se 

expresa" i que, per tant, era possible accedir a la demanda. 

(05) 

L'ocupació de la muralla, concretament els llenços 

de migdia i de ponent, arribà a ser objecte de litigis entre 

particulars a meitat de segle. Així el 1746 Roc Botí, que 

tenia una casa en la Corredora, protestà perque el veí de 

darrere s'havia posat a obrar sense llicència "en la muralla y 

frente que haze a la casa del suplicante en notable daño de 
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esta." Com que Botí feia mesos que havia demanat ocupar el 

terreny del mur i l'Ajuntament no li havia contestat, 

demanava ara, "atendiendo a la suma estrechez de la casa 

del Suplicante", que li donassen "facultad para que pueda 

edificar en la frente que le corresponde de muro que está a la 

tramontana." El síndic procurador general i el mestre d'obres 

Mateu Aznar anaren a veure "el citio y muralla que hace 

frente a la casa del suplicante, que es el que se solicita", el 

qual es trobava ocupat ja per un tal Francesc Coves, qui 

havia construit en dita muralla, tot fabricant un quarto "sin 

facultad ni decreto de V. S." per la qual cosa el Capítol 

acordà notificar al tal Coves que en el terme de quinze dies 

presentàs 

"la facultad con que se han construido dichas obras en la frontera 

que no le pertenecía, para en su vista resolver lo que convenga." 

(06) 

Un altre plet originat per l'ocupació de la muralla 

fou el que plantejà, també el 1746, Josep Mira, qui es queixà 

al Capítol perquè una veïna havia ocupat 

"un pedazo de muro eo barcacana que cae a la Rambla, que 

confronta con su casa por la parte de poniente, cuya casa está cita 

en la plaza de la Fuente de esta Villa." 

La queixa es produí pel fet que Mira havia pagat ja 

80 reals a l'hospital per l'ocupació d'aquest terreny, fet seu 

ara per la veïna. El Capítol acordà fer escriptura a favor de 

Mira i cedir-li tots els drets sobre el terreny en discòrdia 

perquè pogués pledejar contra qui li havia pres el seu tros de 

muralla. Ibarra considerava que les cases en qüestió es 

trobaven al carrer Major, tanmateix la plaça de la Font 

referida devia ser la plaça de la Fruita, on, com hem vist, hi 

havia una font pública de molta nomenada. (07) 

Un altre plet encara per l'ocupació de la muralla 

l'entaulà contra un veí el 1751 Magdalena Ortiz, qui posseïa 

"una cassa de avitación y morada situada en la plazuela de 

Santa Lucía de este común" comprada a l'hereu del Canonge 

Aznar. Aquesta casa havia de donar anualment a l'hospital 

una almoina de vint reals, imposada per l'Ajuntament "por 

haver ocupado para ensanche parte de la muralla que de 

levante linda con dicha cassa." Amb tot i això, encara 

quedava al fons un tros de muralla d'una profunditat d'uns 

sis pams "en corta diferencia y veinte y ocho a treinta de 

frontera", el qual Ortiz entenia que corresponia a sa casa i 

volia fer-hi l'obra "de un jardinillo para el desahogo y mayor 

hermosura de dicha casa." Com que el veí de darrere, Josep 

Sànchez, també volia aquell terreny, la dona demanava 

l'informe dels pèrits municipals perquè li fossen reconeguts 

els drets sobre el fragment de muralla. El Capítol envià 

Mateu Aznar a mesurar el lloc, que resultà tenir 48 pams de 

frontera i de fons anava 

"desde el lindar de la casa hasta bezar con la pared de Sànchez, que 

son las espaldas de la casa de Da Magdalena, noventa y dos 

palmos." 

El Capítol acordà concedir-li el lloc a la reclamant 

"con la sircunstancia de que la pared que oy tiene formada no la 

corra línea recta si que debe continuarla dexándole el vacío de la 

fabricada, la que deverá levantar a nueve palmos y no más por el 

perjuicio que se seguiría a Joseph Sànchez, fronterizo e interesado 

en dicha muralla." 

Per la nova concessió i per disset pams que tenia de 

més del primitiu establiment, el Capítol fixà una almoina a 

l'hospital de 100 reals. (08) 

Una nova ocupació de l'espai comprés entre les 

cases de la vila i la muralla de ponent, sobre el riu, es va 

produir el 1760, amb les cases pairals de Pedro Ortiz de 

Rodrigo i de Pedro Miralles de Ymperial, els quals 

presentaren dos memorials idèntics per a refer les seues 

cases, les quals eren colindants i es trobaven situades al 

carrer Major, al nord de l'ermita de Sant Sebastià. Aquestes 

cases limitaven per ponent 

"con egido que da a la Rambla [i] el suplicante pretende hazer sierta 

obra para el desaogo y ensanche de dicha su casa, para cuyo fin 

necesita del espresado egido que con aquella afronta." 

Els mestres albanyils de la vila Xavier Gómez i 

Felip Garcia informaren en tots dos cassos que no hi havia 

inconvenient en concedir el terreny, ja que no es perjudicava 

persona alguna 

"por ser un egido que se halla a las espaldas de la casa del 

pretendiente que confronta con la Rambla, antes si servirá de 

estribo a las avenidas que puedan ocurrir y se ermoseará aquella 

parte." (09) 

Les transformacions urbanes afectaren també, com 

hem vist, la línia de muralla de llevant, entre el carrer de la 

Mare de Déu de l'Assumpció i la plaça de Santa Llúcia. 

Tanmateix, al sud de la Calaforra, a esquenes de la plaça de 

Santa Isabel i del carrer de Sant Jeroni, les ocupacions 

tingueren menor incidència ja que la vila es reservà una part 

del vall, allà on era el trinquet, per si volia fer cases; així, els 

intents dels veïns per a ocupar aquest espai, malgrat ser 

constants durant tot el segle, no arribaren a reeixir. Així 

passà el 1747 amb el síndic de l'administració dels béns de la 

Mare de Déu de l'Assumpció, qui exposava al Capítol que 

en un solar d'aquesta administració situat en el carrer de Sant 

Jeroni es fabricaven dues cases 

"cuio solar confina con el muro propio de esta Ylustre Villa y del 

sitio que ocupa dicho muro necesita para más ensanche de las 

sitadas casas." 

Síndic i mestre d'obres inspeccionaren el lloc i 

informaren que 

"se alla que el pedaso de muralla que hase frente por parte de 

Levante a las dos casas expresadas, tiene de largo desde medio día 

a la tramontana ochenta palmos, y su ancharia, de levante a 

poniente, treinta y tres palmos, cuyo muro por no perjudicar ni ser 

de ningún servicio al común puede concederse en la misma forma 

que se han dado los muros de esta Villa a los particulares que han 

pedido sus fronteras. Pero con la condición de que no puedan sacar 

puerta alguna ni ventana a la parte de levante y tengan reparada 

toda la pared citada y que siempre y quando que arrimado a ella 

necesite la villa fabricar alguna casa y otra obra no se le pueda 

impedir ni tenga que pagar medias algunas ni otra cosa." 

El Capítol concedí el tros de muralla que 

s'expressava amb tals condicions de no traure cap porta ni 

finestra en la paret de llevant, la qual donava sobre el vall on 

era el trinquet de pilota, i que tinguessen reparat aquest mur 

de llevant, "tapando un covachón que ay en la citada pared a 

la parte de dicho Trinquete, macisándole." Aquesta darrera 

condició, però, no fou acceptada per l'administrador dels 

béns de la Mare de Déu, ja que considerà que el Consell no 

li cedia cap dret sobre la paret com per haver de reparar-la. 

(10) 

Deu anys després, el 1757, es tornà a intentar 



 189 

ocupar part d'aquest espai, ja que tres propietaris de cases 

del carrer del Trinquet, "comprehendidas entre las antiguas 

herrerías (que oy se reidifican para casas de Panadería y 

Tienda) y Cassa de María Antón", observaren que les noves 

cases municipals "se sacan línea recta que mira a la Cassa de 

la referida María Antón, por la mencionada calle del 

Trinquete" i consideraven que si ells feien "paret igual en 

sus correspondientes cassas, guardando dicha línea recta, se 

hermoseará dicha calle muy correspondiente al Zelo de V. 

S." Així, doncs, demanaven "dilatar sus respectivas cassas 

guardando dicha línea recta." (11) Tanmateix, el 27-10-1758 

el Capítol acordà no autoritzar els particulars 

"el ensanche que pretenden hacer a sus casas, sacarlas línea recta a 

las que se ve hedificar por la Ilustre villa para pandería y tienda [ja 

que d'aquesta obra] resultaría el angostarse la calle en perjuicio del 

común." (12) 

El 1772 hi hagué un nou intent d'ocupar aquest 

important espai de la vila extramurs a la muralla de ponent, 

però sense que s'aconseguís tampoc en aquesta ocasió. Així, 

els veïns de la voravia de ponent del carrer Ample, 

encapçalats pel majordom del clero de Santa Maria, 

preocupats per la moral pública, intentaren incorporar a les 

seues cases el terreny del trinquet, tot ocupant cadascú la 

part que corresponia al frontis de sa casa. Hom al·legava que 

aquell vall "sirve únicamente para juego de pelota." I a més, 

"en este callizo como excusado, y que en él no hay casas, pues 

afrontan las de los suplicantes con muralla de esta Ylustre Villa, de 

presente y en todos tiempos se han experimentado y visto 

cometerse robos y delitos escandalosos entre hombres y mujeres 

que, validos de la ocasión, del sitio retirado y excusado, sacian sus 

carnales apetitos, de manera que los habitantes no tienen libertad de 

salir de noche a las ventanas que dan a dicho callizo, pues a 

pedradas les hacen retirar los executores de aquellos delitos, con 

otros excesos y desgracias que en todos tiempos han sucedido." 

També s'aduïa que 

"como solo sirve dicho callizo para juego de pelota, y a él 

concurren de continuo gentes ociosas y mal entretenidas, por 

resultas de el juego, de continuo se experimentan quimeras y 

discenciones, oyéndose palabras impuras que tienen escandalizado 

el vezindario." 

El síndic procurador general evaquà un llarg 

informe on donava la raó als veïns dient que també ell havia 

pensat en exposar al Capítol els problemes del Trinquet, en 

ús de les seues facultats i per a benefici de la causa pública. 

També li semblava acceptable l'oferta de 200 lliures de plata, 

les quals havien de substituir el guany que de l'arrendament 

del Trinquet en treia l'Hospital i, segons ell, permetrien 

construir una estança per a separar les persones malaltes 

pobres i les distingides. A més, segons el síndic, el joc de 

pilota, quan es permetés, s'havia d'establir en lloc distint i 

separat de l'interior del poble. I, en fi, per a la cessiò del vall, 

només s'havia de tenir cura de no tapar les cases que la vila 

hi tenia: 

"podrá el Ayuntamiento aderir al permiso que solicitan los 

recurrentes con tal que el terreno que lleguen a ocupar en el citado 

callizo, no llegue a embarazar el frontis de las puertas Principales 

que tienen las casillas que existen en él." 

Tanmateix el Capítol denegà la petició d'una 

manera terminant i sense donar cap raó, encara que devia 

tenir relació amb les esmentades casetes de la vila situades al 

nord: 

"El presente Cabildo, en vista del memorial de los vecinos de la 

Calle de Ancha en que pretenden, para ensanche de sus casas el 

terreno que ocupa, calle del Vall, que sirve de Trinquete de Pelota, 

y enterado de sus circunstancias, Acuerda: Que sin embargo de lo 

expuesto e Ynformado por el Señor Síndico, No se hase lugar a la 

pretención de los recurrentes en dicho memorial, por motivo de 

mucho peso, que se reserva el Aiuntamiento." (13) 

Com veiem, l'ocupació de la muralla a meitat del 

set-cents es donà en tot seu perímetre però mentre que a 

migdia i llevant aprofitava per a ampliació de les cases dels 

carrers colindants a ambdues vores del mur, a ponent 

s'ocupava amb corrals posteriors de les cases que donaven al 

carrer Major, i al nord donava origen a nous solars, després 

de desfer i rebaixar el nivell de la muralla. D'aquest darrer 

tipus fou l'ocupació feta el 1747 per Francesc Torregrosa, 

qui era cordeller i exposà al Capítol que necessitava "de una 

cassa para arrimar a ella los menesteres de su oficio" i 

demanava 

"se le haga gracia y favor de dar un pedazo de la muralla vieja que 

está traspalacio, al lado de la que tiene Sebastián Sànchez." 

Com era habitual, el síndic i el mestre d'obres 

visitaren l'emplaçament i informaren que 

"el sitio tiene de levante a poniente, desde el corralito de la torre 

donde habita Sebastián Sanches hasta la pared del cercado de 

palacio, ochenta palmos, y de medio día a tremontana veinte y tres 

palmos, y de concedérsele, no solo no se sigue perjuhicio a tercero, 

si antes bien beneficio al común, pues limpio dicho sitio quedará la 

rebuelta de la calle de forma que podrán pasar las galeras, lo que al 

presente está imposibilitado y se evitará el muladar que ay formado 

y también la ruhina de la pared de dicho cercado que con el peso de 

la tierra e inmundicias que la están impeliendo está amesándola." 

Els pèrits valoraren el terreny en vint lliures i el 

Capítol el concedí per aquest preu, quedant com obligació 

del particular rebaixar el terreny al nivell del carrer "para la 

comodidad del tránsito." (14) 

 

NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 74. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 05-09-1740 i memorial annexe, 

AHME. 

(03) Ibídem, acta del 05-12-1740 i memorials annexes, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 15-03-1746 i memorials annexes, AHME. 

(05) Ibídem, 1755, memorial annexe, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 15-03-1746 i memorials annexes, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 08-11-1746 i memorials annexes, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 12-01-1751, AHME. 

(09) Ibídem, 1760, memorials núms. 13 i 14, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 09-11-1747 i memorials annexes, AHME. 

(11) Ibídem, 1758, memorial núm. 55, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 27-10-1758, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 75. 
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03-06-1772, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 

1976, p. 75. 

(14) Libro de Cabildos, acta del 10-02-1747 i memorials annexes, 

AHME. 
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Al llarg del set-cents l'espai urbà d'Elx que tingué més 

reformes amb una clara intenció formal fou la plaça de les 

Eres, de Santa Llúcia o de la Mercè, un espai informe de 

grans dimensions situat a l'eixida est de la vila, travessat pel 

camí que conduïa en direcció a Alacant. El municipi i els 

veïns hi plantejaren diversos projectes de reforma i 

d'alineacions, i hi establiren una nova funcionalitat que 

comportà l'intent de regularitzar-ne la forma urbana d'una 

manera semblant a la que es donà a altres ciutats espanyoles 

en aquesta època. Els mercedaris foren els protagonistes dels 

projectes de reforma urbana més importants, relacionats amb 

la millora del seu convent, al qual, com hem vist, construïren 

un nou temple de grans dimensions —obra de l'arquitecte 

acadèmic Vicent Cebrian— entre el 1782 i el 1796. 

Ja en la primera meitat del segle els frares 

intentaren fer reformes en la plaça, tancant-la al trànsit i 

plantant arbres nous per a aprofitar la fusta dels vells. Així, 

el 1732 el comanador de la Mercè exposà que 

"los árboles que están en la plaza de dicho convento han perdido 

mucho, de suerte que sólo puede servir la madera de ellos," 

per la qual cosa demanava que se'ls donàs la fusta dels 

arbres i també 

"que el convento se obliga a plantar otros siempre que el tiempo sea 

a propósito para ello y también procurará hazer un poyo a la 

entrada de la misma alameda, cercando lo restante para que no 

puedan entrar galeras ni carros." 

Segons l'exponent "motiva a esta súplica la 

estrechez en que se halla el convento al presente", però el 

Capítol acordà només assenyalar una persona per a fer el 

contracte 

"del corte de los árboles de la alameda que ay en la plazuela de 

dicho convento y en el interín que se resuelve, no se haga 

novedad." (01) 

El 1741 el comanador de la Mercè insistí en el 

tema i exposà que 

"los álamos que forman la Alameda de la parte de plaza que tiene la 

denominación de dicho convento están ya tan secos y deslucidos 

que más deforman y afean dicha alameda, que la hermosean y 

componen." 

El frare, doncs, tornà a demanar permís per a tallar 

els arbres, quedar-se amb la fusta i plantar una nova albereda 

a càrrec del convent. En aquesta ocasió, l'Ajuntament trobà 

que eren certs els motius exposats i donà el permís, però el 

convent li havia d'entregar una part de la llenya, ço és "tres 

trozadas macisas de a seis palmos cada una para el servicio 

de la Villa." A més, els frares havien de replantar tot el lloc, 

cuidar els nous arbres i reposar els que s'assecaren, tot 

reservant-se la vila la propietat dels nous arbres y el domini 

de l'albereda, "para hacer y deshacer en ella lo que bien visto 

le sea." (02) 

Els arbres es van tallar, però no se'n plantà cap de 

nou, ja que dos anys després el Capítol es referia a la "plaza 

de la Merced, que antes fue alameda", donant a entendre que 

ja no ho era pas. La notícia ve al cas perque el 1743, els 

mercedaris tornaren a plantejar diverses obres que afectaven 

l'edifici del convent, com també la part de la plaça que 

l'envoltava, exactament al lloc on es féu l'esglèsia nova unes 

dècades més tard. El comanador exposà que hi havia 

"contiguo a dicho Convento una parte de plaza desde la Torre hasta 

la pared del Huerto del Canónigo Aznar, cuyo vacío sirve de 

imperfección a dicha plaza." 

La comunitat religiosa desitjava, en canvi, la 

formosura de la plaça y "la extensión del convento para 

formar ciertas oficinas al bien común útiles", per la qual 

cosa demanava 

"formar en dicho territorio una pared maestra a línea recta, a 

proporción de la obra que existe en dicho Convento, quedando a 

cuenta de éste dejar la servidumbre de la Azequia con más 

comodidad que la que hazta ahora se experimenta." 

El Capítol acordà que passassen a reconèixer el 

lloc el regidor i el síndic amb els mestres Mateu Aznar i 

Joan Serra. (03) Feta la inspecció i evaquat l'informe, els 

mestres explicaren que els mercedaris pretenien apropiar-se 

"un pedaso o rinconada que está en la plasa de la Merced, entre 

dicho Convento y corrales o huerto de la casa del Canónigo Asnar, 

lindando por levante con el huerto del expresado convento." 

L'opinió dels pèrits era que l'obra havia de ser 

"muy conveniente, assí para el ornato público, aspecto y hermosura 

de dicha plaza, por quanto de ello no se sigue perjuicio ni a la 

República ni a Persona alguna, antes bien mucha utilidad." 

Tanmateix, la sèquia Major creuava pel tros a 

ocupar, per la qual cosa els mestres proposaven que la 

llicència es concedís amb la condició de 

"formar dos arcos de cantería, que tomen principio desde el salto 

del trastallador asta la pared del corral o huerto de dichas casas del 

canónigo Aznar, respecto de pasar por dicho sitio la Azequia, bajo 

cuyas arcadas podrán lavar las mugeres con más comodidad, recato 

y desencia y usar de dicha servidumbre el que la nesesite y desde 

dichas arcadas hasta la torre de la selda de dicho Reverendo Padre 

Comendador podrán formar pared massissa y zerrada para los fines 

que expresa dicho memorial, previniendo que al pilar del arco que 

deve arrimar al huerto ayan de formar a la parte de adentro un 

cartabón para que no quede rinconada alguna y al pilar que estará a 

la parte dicha torresilla se a de formar la pared de adentro a nivel 

para quitar los rincones y desde el pilar de enmedio se aya de 

formar pared hasta la del huerto de dicho Convento para que nadie 

pueda ocultarse en dicho citio." 

Regidor i síndic opinaven que amb aquesta 

ocupació d'espai públic no es perjudicava a cap particular i 

que seria 

"de mucho lusimiento para la plaza y de hermosura al público 

aspecto, de forma que si en el frontis que ay desde la selda del 

Reverendo Comendador assi a la tremontana (que es el sitio que se 

pretende) se construye un nuevo frontiz correspondiente al que ay 

con ventanas y balcones desde dicha selda asta la torre de las 

campanas, a más de perfeccionarse la plaza en gran parte se 

extinguirá con ello la mala costumbre de los vezinos en arrojar las 

inmundicias en la rinconada donde se pretende edificar dicha obra." 

El Capítol donà la llicència d'acord amb els 

capítols establerts a propòsit per a fixar les condicions, 

replegant les propostes dels mestres i dels capitulars. 

Especial interès es tingué en remarcar la 

"utilidad para los vecinos de poder lavar baxo los pórticos que 

deverán formarse, evitándose a las pobres lavanderas la 

inclemencia de los rigores del sol en verano y en el invierno los 

excesivos fríos y lluvias." (04) 

Tanmateix, quinze dies després el Capítol 

s'assabentà de la discòrdia que s'havia mogut entre els 

mercedaris i el canonge Aznar, com també dels 

inconvenients que podrien seguir-se si l'obra s'executava 
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formant els arcs disposats pel Capítol. Davant la qüestió, 

s'acordà que es fes l'obra "en la forma que se le permitió, 

cerrando la pared y sin arcos, sin dexar lavadero por no 

necesitarle los vecinos", opinió que, com veiem, contrastava 

amb l'expressada pel municipi només dues setmanes abans. 

En aquesta sessió del 21-03-1743 s'introduí la 

novetat que 

"la fuente que está construhida en dicha plazuela, enfrente la puerta 

de la iglesia que mira al medio día por la inmediación de la iglesia, 

se mude al medio de dicha plaza, donde estavan los árboles y que la 

cañería y conducción de el agua para dicha fuente sea de quenta de 

la comunidad, como también el pilar para la separación de el agua 

de dicha fuente y la que pasa al convento de religiosas de Santa 

Clara, quedando de quenta de la Villa el formar el Basi y Pilar de 

enmedio de dicha fuente." 

El Capítol considerà que la comunitat de la Mercè 

es beneficiava amb tal decissió, en lliurar-se de la despesa de 

formar els arcs i mudar la sèquia, pero insistí en la prevenció 

"de no poder impedir la entrada para executar las mondas y 

arroxar las basuras en los quexeros de dicha azequia." (05) 

El mateix 1743, el comanador de la Mercè 

indicava que 

"se ha empezado a fabricar un dormitorio sumamente necesario 

para la habitación religiosa, y conveniente al bien común, pues con 

la fábrica de este dormitorio se obvian aquellos rincones a una 

plaza pública menos decentes y se forma una plaza que sirve de 

notable hermosura a la villa." 

Però malgrat haver mogut la fàbrica, la comunitat 

es reconeixia sense medis per a continuar-la, així que 

sol·licità permís per a fer corregudes de bous durant deu 

anys, una cada any, "a fin de que de los productos de dichas 

fiestas pueda continuar el Convento la obra." El Capítol 

acordà donar compte al duc d'Arcos i "en su vista deliberar 

lo que convenga." (06) El 29-06-1743 contestà la duquessa 

autoritzant la vila a donar permís al comanador per a fer deu 

corregudes de bous durant deu anys, 

"para que pueda dicho convento proseguir la obra que tiene 

principiada en la plaza que antes servia de Bañador y Alameda." 

(07) 

En contrast amb la rapidesa d'aquesta contestació, 

sis anys després, el 28-06-1749, el duc encara no havia 

concedit permís a la vila per a "pasar la fuente de la plazuela 

de la Merzed a otro sitio más acomodado y dezente." Fou el 

23-08-1749 quan féu saber a la vila que havia decidit 

"asentir a vuestra instancia" i permetre la despesa de 200 

lliures del fons del Saladar, "que es la cantidad regulada por 

los maestros canteros" per a fer el 

"transporte y construcción de una fuente a fin de obviar la 

indecencia e incomodidad que motiva la que está inmediata a la 

Yglesia del Convento de la Merced, según el convenio hecho entre 

los Religiosos y ese ayuntamiento en cavildo celebrado en marzo 

de 1743." (08) 

Però no s'acabà aquí l'episodi del trasllat de la font, 

ja que l'any següent, el 12-02-1750, es va reconèixer 

"y demostrar la imperfección notable en la nueva fuente que se 

construye y plantifica en la plazuela de la Merced de esta villa, no 

obstante de que el maestro a cuyo favor se hizo el remate de esta 

obra se arregló a sus capítulos, planta y perfil, dándole al basío el 

ancho de los catorse palmos que por aquella se demuestra, 

haviéndose advertido la insinuada imperfección y que no 

corresponde a la tasa de la dicha fuente." 

El Capítol acordà, doncs, ordenar al mestre que 

"adicionase al expresado vacio y en cada uno de sus ochavos una 

piedra de dos palmos de ancha para que quedase la obra con la 

uniformidad y simetría necesaria." 

A més, s'havia de desmuntar el terra de la plaça 

fins el nivell del seient de la font. (09) Aquests canvis, però, 

tampoc no solucionaren el problema, ja que 

"practicadas diligencias para poner corriente la nueva fuente que se 

ha plantado en medio de la plaza del convento de Nª Sª de las 

Mercedes, al frente de la selda de la encomienda [no s'havia 

aconseguit] el fin por estar más alta que el nivel que se tomó del 

manadero o pila donde toman las aguas las fuentes de esta villa." 

Així, perquè la font tingués aigua calia prendre-la 

"a las espaldas del Molino dicho del Real, según lo a declarado el 

maestro Joseph Terol, arquitecto de la ciudad de Alicante que a 

dicho fin vino llamado por dicha villa y tasó su costo en ciento y 

sesenta libras." 

Per tant s'acordà escriure al duc i demanar permís 

per a la despesa, el qual fou atorgat el 18-06-1750. La vila 

acordà que per a la conclusió de la font s'havia de dibuixar la 

"planta de la obra de la cañería que deve hacerse, formándose 

capítulos, todo por Maestro de inteligencia, y fecho se sacará al 

público y señalará dia para su remate." (10) 

Però la proposta de reforma urbana més interessant 

en aquest segle fou la que el comanador dels Mercedaris féu 

el 1797, després d'haver construït la nova esglèsia, per a 

modificar les alineacions de la fàbrica del nou convent que 

pensaven construir i, consegüentment, de la plaça de la 

Mercè. Aquesta petició, perfectament descrita, aportà la 

novetat d'acompanyar un plànol dibuixat per un arquitecte 

acadèmic de Sant Carles, el qual, com assenyala Gozálvez, 

podria ser el mateix Vicent Cebrián, portat a Elx, com hem 

vist, el 1782 per l'ex-general de l'orde, Fra Martín de Torres, 

per a dirigir les obres de la nova esglèsia. El cas és que el 

1797 el Consell va veure un memorial del comanador de la 

Mercè demanant permís 

"para tirar una línea recta al prospecto del Combento parte del 

Poniente, para la nueva fábrica del combento con arreglo a un plan 

que presentan" 

a la vista del qual, el Capítol acordà que informassen síndics 

i pèrits. (11) Els mercedaris exposaven al seu memorial, 

datat el 27-10-1797, que 

"después de haver edificado el Magnífico Templo donde esta 

vecindad puede cómodamente congregarse a tributar sus devidos i 

obsequiosos cultos a su Divina Magestad su Santísima [es 

proposaven] rehedificar el Convento cuyo antiquísimo edificio 

amenaza ruína por muchas partes, dándole nueva echura para la 

desente morada de los Religiosos y pública decoración." 

Per a fer el projecte, Fra Agustí Arques havia 

disposat que 

"viniera un Arquitecto indivíduo de la Real Academia de San 

Carlos para que examinara el terreno y tirara las líneas del 

continente con arreglo a arte." 

Tanmateix, 

"encontró dicho práctico muchos defectos dignos de reforma tanto 

en la pared del mediodía que se advierte desplomada y que como la 

del Poniente no guarda la rectitud en la línea de su construcción, 

formando varias encrusijadas o rincones que afean el edificio y 

ofrecen lugar para varios motivos dignos de que el govierno los 
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repare y evite." 

L'arquitecte dibuixà un plánol de rectificació 

d'alineacions, el qual es troba inclòs al llibre de Capítols, 

"donde figura la actual y regular quadratura del continente y su 

reforma con la distinción de colores en que lo pinta." 

L'explicació del projecte es feia amb diferents lletres que 

manifestaven 

"la verdadera cuadratura o línea de la nueva formación del 

Convento para la ermosura exterior y regularidad de la proyectada 

obra, con la que se evitan aquellas disformidades de rincones que 

quedan insinuados, y se recomienda su reparación por superiores 

órdenes y las del tribunal de Policía del Reyno." 

La comunitat religiosa considerava que amb les 

línies projectades 

"dexa a beneficio del tránsito público mucha parte de su terreno 

assia la calle del Portal de Alicante, que formará una rectitud 

armoniosa desde este punto hasta la Ynsigne Yglesia de Santa 

María, y que el que nesesita ocupar al Poniente para decorar la línea 

desde el punto del nuevo templo hasta el frontis de la plaza [...] 

lexos de perjudicar a tercero, decora y hermosea dicha Plaza y quita 

de un todo la mala vecindad de los rincones de la torre del 

campanar y la de la celda de la encomienda." 

Els mercedaris sotmetien el projecte a la vila 

"para que examinando el buen modo de pensar de la Comunidad 

con este proyecto y las ventajas que ofrece al público con reducirlo 

a práctica y referencia al Plan presentado, sea de su agrado 

conceder el permiso y lisencia para que sin obgeción y de 

conformidad en un mismo obgeto que es el de nivelar la nueva obra 

a las recomendables leyes de la Policía sin detrimento ageno 

puedan verificarla en obsequio de esta población y comodidad de 

los Religiosos." 

Regidor i síndics estudiaren l'escrit, com també 

"el plan que le acompaña, que hicieron cotexar por los prácticos 

Pedro Laiglesia y Felipe García, quienes encontraron lo mismo que 

se puntualiza en dicho Plan, a saber: que el terreno que pretende 

ocupar la comunidad de padres mercenarios para dar nueva 

hechura, ajustada a Arte a la fábrica del Combento, llega a treinta y 

un palmos en la esquina de la torre de campanas, Lonja y Puerta 

principal de la Yglesia Vieja, y corre por la misma Plasa acia la 

puerta del Claustro, disminuyendo siete palmos y de allí hasta la 

torre de la Selda de la Encomienda prosigue la misma diminución, 

dexando el terreno de la plasa hasta unirce con la pared de la 

Yglesia nueva, desde cya esquina hasta el punto citado de enfrente 

del campanario, se forma de este modo una línea recta; Y luego 

siguiendo desde este mismo punto acial levante calle Puerta de 

Alicante, quedará beneficio de este público tránsito de quince a dies 

palmos de terreno, que es el que ahora ocupa la mayor parte del 

cuerpo de la torre y la Yglesia vieja y Panteón de los Llanos, 

mirando al mediodía, con lo que se beneficia el aspecto público; y 

opinan los síndicos ser digna de atención la solicitud de la 

Reverenda Comunidad que representa." 

Vist l'informe, el Capítol acordà donar la llicència 

sol·licitada per la comunitat de religiosos, salvaguardant els 

drets de pas de la sèquia Major. Els religiosos havien de 

"costehar la nueva obra que deva hacerse en la parte de la Asequia 

que confronte y se introdusca en el combento, con intervención de 

el práctico que elixa la villa, para la dirección y formación de dicha 

Asequia a costa de la Comunidad." 

A més havia de 

"solicitar la misma de superior tribunal competente la aprovación 

de esta conseción y gracia que se la otorga, sin cuya sircunstancia 

sea nula y de ningún efecto." 

Finalment la vila havia de quedar 

"facultativa de encomendar la revición, monda y cualquiera 

diligencia que se le ofreciere en la parte de sequia que comprende 

el continente del combento a los prácticos y quadrillas que eligiere, 

sin poderce oponer la comunidad ahora ni en tiempo alguno, ni 

disponer ésta obra alguna, giro de la Acequia, distinto del que le dé 

la villa, ni uzo de la Agua del riego diario sin permizo de la villa, la 

que promete continuar a la comunidad aquella servidumbre de 

Agua que ahora disfruta." 

Els altres regidors afegiren que 

"dan su voto a favor de la nueva obra, con tal que quede la Plasa 

paralela y sin imperfección alguna, pues no siendo así se deniegan 

de la pretención." (12) 

Com assenyala Gozálvez, encara que s'obtingué el 

permís del Capítol, aquesta nova alineació d'una gran part de 

les façanes del convent no es va fer mai. (13) Certament, la 

intervenció era d'un gran abast i d'unaa considerable 

dificultat tècnica, ja que implicava l'enderroc del campanar i 

de part de l'esglèsia tardogòtica, la qual tenia els seus 

contraforts i capelles de l'epístola al tros que, segons el 

projecte, s'havia de deixar com a via pública. Amb tot, 

malgrat no dur-se a terme, és d'interès remarcar el fet que la 

proposta venia plantejada des d'una nova preocupació per la 

regularització dels espais públic i privat i de la formosura 

urbana que, consegüentment, s'obtendria, segons l'opinió 

dels mercedaris i dels capitulars. Amb aquest episodi, a més, 

apareixia a Elx per primera vegada la tècnica de les 

alineacions i, encara, amb la cessió d'un terreny privat a via 

pública al sud i amb l'ocupació de via pública per l'edificació 

privada a l'oest, hi havia implícita una permuta urbanística 

amb la qual es volia resoldre el canvi d'alineacions previst. 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 11-05-1732 i memorial annexe, 

AHME. 

(02) Ibídem, acta del 07-12-1741 i memorial annexe, AHME. 

Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 75. 

(03) Libro de Cabildos, acta del 25-02-1743 i memorial annexe, 

AHME. 

(04) Ibídem, acta del 05-03-1743 i memorials annexes, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 21-03-1743, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 27-05-1743 i memorial annexe, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 04-07-1743 i memorial annexe, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 29-06-1749 i memorials annexes, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 12-02-1750, AHME. 

(10) Ibídem, actes del 27-05-1750 i 18-06-1750, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 27-10-1797, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 76. 

(12) Libro de Cabildos, acta del 15-12-1797 i memorial i plànol 

annexes, AHME. 

(13) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 76. 

 

12. PLAÇA DE BAIX 

 

Durant el set-cents, la plaça de Baix, punt intermedi entre la 

vila i els ravals del sud, els més poblats, esdevingué 

definitivament la plaça Major de la ciutat, funció que ha 

cumplit fins ara mateix, encara que en moltes ocasions ha 
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compartit el paper protagonista dels espais lliures a Elx amb 

la plaça de la Mercè. Bonet assenyala que les places majors 

espanyoles eren en un principi llocs de mercat i de reunió, 

però amb el temps passaren a ser la seu de l'autoritat 

municipal i acabaren sent espais escènics oberts, propis per a 

fer festes, cerimònies i diversions públiques, entre les quals 

destacaven les corregudes de bous, per a les quals es 

muntaven taulats especials. Com a culminació d'aquest 

procés, a finals del set-cents, les places majors espanyoles es 

convertiren en un espai gairebé exclusiu del municipi. (01) 

Durant el set-cents, com hem vist, el Capítol 

mostrà una especial voluntat per regular les construccions de 

la plaça de Baix —com també les activitats i les festes i la 

regularitat de l'espai urbà— sobretot la casa consistorial i el 

rellotge de Calendura, actuacions amb que es caracteritzà el 

lloc com a centre de la vida pública ciutadana. Així, en 

aquest segle es configurà l'angle sud-est de la plaça, on es 

trobava la Troneta de partir l'aigua, un punt caracteristic de 

la plaça de Baix. El 1741 Carles Montoro i Joan Vaïllo de 

Llanos insistiren en la petició que, com hem vist, havien fet 

el 1728 segons la qual volien fer pòrtics en les seues cases 

de la plaça de Baix, ocupant un tros de la plaça i el carreró 

que la unia amb el carrer de la Troneta. Recordem que tretze 

anys abans el Consell havia acordat no donar-los llicència 

mentre no es posassen d'acord per a fer arcs. Així, doncs, tot 

seguint aquelles instruccions, ara demanaven 

"sacar el frontis de dichas casas en derechura al pilar de dicha 

Troneta, desde la línea de la pared de cassa de Don Pedro Ruiz, 

dejando el ancho del callizo con la formación de arcos que pida la 

obra." 

Aquests arcs havien de tenir l'ample de la Troneta i 

damunt d'ells i del carreró s'havien d'alçar pisos. A la part de 

migdia es faria, a més, una capella el patronat de la qual 

oferien a l'Ajuntament. En aquesta ocasió, per a explicar els 

seus propòsits, "hicieron ostención de una planta y dibujo de 

la obra que determinan haser." Mostra de la importància de 

la plaça i de l'envergadura que es donava a l'actuació 

projectada era el fet de presentar un plànol de l'obra, el qual, 

dissortadament, no s'inclogué en l'acta i no hem localitzat. 

Aquesta era la primera vegada que a Elx una sol·licitud 

particular de llicència d'obres s'acompanyava amb un 

document gràfic. Els mateixos capitulars s'hi referiren 

nombroses vegades en les seues deliberacions i en les 

condicions que acompañaren l'acord, ja que l'Ajuntament 

donà la llicència amb la condició que es formassen 

"dos arcos en el territorio que comprehende la Troneta (y) quatro 

arcos desde ésta a la esquina de dicha casa de Don Pedro Ruis, con 

advertencia que el Arco que ha de servir para tránsito a dicha calle 

de la Troneta ha de ser más ancho y este y los tres hasta la casa de 

dicho Don Pedro Ruis, han de ser algo mas altos que los dos de 

dicha Troneta, en la misma forma que se mira en dicho dibujo." 

A més, 

"el sitio que quede entre las paredes de dicha casa, y Troneta hasta 

los pilares que formarán dichos Arcos ha de quedar franco y 

desembarasado, sin que se construya ahora ni en tiempo alguno 

pared que ataje ni embarase el tránsito por bajo de ellos." (01) 

Aquests arcs de la casa del comte de Torrellano 

que donaven a la plaça de Baix, van ser ocupats el segle 

següent, com veurem, mitjançant autorització del 

27-01-1808. (02) 

Amb tot, aquest angle de la plaça quedà en 

endavant caracteritzat tant per l'arquitectura i la configuració 

de l'espai urbà —el qual, encara que mutilat, ha arribat fins 

els nostres dies— com per l'ús que s'hi feia de venda de 

l'aigua. Així, ja el 1745, en referir-se a l'espai on es venia 

l'aigua, l'escrivà l'anomenava com llotgeta, nom popular que 

ha quedat viu en la toponímia de la població, i també 

"troneta." Aquell any, les obres dels nous edificis amb arcs 

ja devien estar acabades, ja que el Capítol considerà que 

"la troneta donde se vende y parte diariamente el agua está muy 

indecente pues muchos días se ve precissado el fiel y demás 

personas que asisten a salirse a otros parages a partir dicha agua, 

nacido de ser parage abierto donde entran muchachos y 

cavalgaduras a ensuciarlo, lo que se evitaría serrándose dicha 

Troneta," 

la qual cosa s'acordà fer amb un "balaustrado de madera." 

(03) 

Assenyalem finalment que és significatiu també de 

la voluntat del Capítol per magnificar la plaça de Baix el fet 

que quan el Consell estudià la possibilitat de portar l'aigua 

d'Urxell, com hem vist, es considerà que la font s'havia de 

fer justament en aquest lloc. 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 07-03-1741 i memorial annexe, 

AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 712. 

(02) Ibídem, p. 94. 

(03) Libro de Cabildos, acta del 20-10-1745, AHME. 

 

13. CAPELLES 

 

Unes altres reformes urbanes de finals del set-cents que 

incidiren en la transformació de la ciutat i de la seua imatge, 

fou la supressió de certs elements que hi havia als carrers, 

com ara capelles, fornícules i arcs, els quals envaïen l'espai 

públic i destorbaven la funcionalitat estricta de la via pública 

en creuar per damunt de la calçada, de banda a banda, 

seguint una tradició arrelada a les poblacions espanyoles i 

americanes des dels segles XV i XVI. 

Durant els anys seixanta es transformaren les 

capelles existents i es reduïren en ocasions a simples 

fornícules o altars pegats a la paret. Els motius que 

s'exposaven per a aquests canvis eren tant funcionals —s'hi 

havia de permetre el pas de les galeres— com formals —els 

carrers s'havien d'embellir i es considerava que aquests 

elements no eren adequats (havien deixat de ser-ho) per a la 

via pública. Es tractava d'una actuació paral·lela a la 

desaparició d'atzucacs i de racons que hem vist adés, ja que 

l'eliminació de les capelles suposava, a fi de comptes, la 

desaparició d'una imatge de ciutat medieval i la substitució 

per una altra imatge de ciutat "ordenada" i "racional." Com 

s'encarregà de subratllar Ibarra amb les seues lamentacions 

per una ciutat que al seu temps ja havia desaparegut, es 

tractava d'unes actuacions "antiromàntiques" avant la lettre, 

que s'assemblaven als "preparatius" del que seria la 

construcció-imatge de la "ciutat nova": primer calia "netejar" 

l'espai per a poder-lo "construir" després. En aquest procés, 

com veurem, col·laborà la reglamentació eclesiástica, ja que 

els bisbes d'Oriola —tant Gómez de Teran com Tormo— 

eren contraris a qualsevol manifestació pública festiva i a 
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meitat del set-cents era habitual als barris fer festes amb les 

imatges religioses situades en aquestes capelles, la qual cosa 

fou prohibida els bisbes. 

Amb tot, durant la primera meitat del segle encara 

es féu la capella de Santa Bàrbera el 1741, quan Joseph 

Amat i altres veïns del carrer de Pocotrigo, "movidos de la 

devoción que tienen a la gloriosa virgen y màrtir Santa 

Barbara, para su mayor culto y veneración", demanaren 

permís i llicència al Consell per a poder erigir-li una capella 

en aquest carrer, "dexando el ambito necessario al curso de 

las Galeras." Els veïns s'obligaven a mantenir-hi totes les 

nits una llàntia encesa, "de que resultarà singular consuelo a 

los supplicantes." El Capítol donà el permís i llicència 

solicitats 

"con la circunstancia de que no perjudique el tránsito por dicha 

calle ni a los vecinos, que lo que se haya de executar sea con 

asistencia del procurador síndico general y de el maestro de obras 

de esta villa, obligándose a mantener la capilla que construyeren y 

lámpara encendida todas las noches, quedando el patronato de 

dicha capilla para este Ayuntamiento." (01) 

Però, malgrat donar nou nom al carrer de Santa 

Bàrbera, aquesta capella va desaparèixer a penes 31 any 

després de ser erigida, el 1772, quan el Consell donà permís 

perquè la derrocàs pel seu compte el prevere Antoni Soler, 

veí del carrer, qui considerava que l'enlletgia i que era un 

destorb. Soler feia referència al seu memorial a les capelles 

que ja havia derrocat la vila perquè travessaven els carrers i 

eren un obstacle per al trànsit i demanà derrocar també la de 

Santa Bàrbera, tot comprometent-se a posar la imatge en la 

paret de sa casa i encendre-li un fanal que enllumenaria tot 

el carrer: 

"Hallándose al presente en medio de la calle de Santa Bárbara una 

capilla que motiva los mismos inconvenientes, suplica darle 

permiso para quitar dicha capilla, lo que executará a sus expensas y 

colocará dicha Santa Bárbara en la paret de (la) casa propia del 

suplicante, con su fanal que dará luz y acompañará toda dicha 

calle." (02) 

El mateix motiu funcional fou donat per a derrocar 

les fornícules o capelles existents en els carrers de la Mare 

de Déu del Carme, de Sant Roc, de Santa Isabel, de Sant 

Isidre, i de la Porta d'Alacant, com també l'arc del Raval, 

situat vora l'ermita de la Mare de Déu dels Àngels. Aquestes 

actuacions eren volgudes pels mateixos veïns, els quals, a 

més de l'estretor dels carrers, aduïen que moltes d'elles 

amenaçaven ruïna. També el Consell, per la seua banda, 

considerava que aquests elements urbans dificultaven el pas 

dels carruatges i creaven incomoditats als vianants, per la 

qual cosa anaven contra les lleis del regne. (03) 

Pel que fa a la capella de Sant Roc ja havia estat 

mutilada el 1743, en derrocar-se l'escala de caragol que hi 

donava accés. En aquella ocasió, Joseph Llofriu exposà al 

consell que havia comprat una casa "en la calle de San 

Roque, al arrimo de la capilla", sota la qual tenia el "quarto 

más principal, tan falto de luz que para podérsela dar" 

demanava que el deixaren derrocar 

"la subida de dicha capilla (que es la que se la impide) ofresiendo 

darle entrada por su casa y cuidar de ella, como tambien dar passo 

al Vezino o otra cualquier persona que por devoción quisiera 

ejecutarlo." 

Així, a més de tenir assistida la capella, 

"se aseguran los terrados de todo el vecindario por cuya escala se 

falzean, luz al quarto [...] y adorno a la calle, poniendo reja grande 

y ventana, quitando el sobrepuesto caracol que hafea." 

El Capítol accedí a la demanda insistint en que 

l'obra 

"no impida la entrada a dicha capilla a qualquier vecino que 

necesite subir a ella y de ser su obligación cuidar de dicha capilla." 

(04) 

El 1760, però, el Capítol ja considerà el 

"embaraso que causan para las procesiones las capillas de Santa 

Isavel y San Roque y que siendo por lo regular sus calles las que 

sirven de tránsito para las entradas de los reos a las cárceles, 

entienden éstos embarasar el bien público de la execución de la 

Justicia a título de sagrados, que no lo son, y que con demolerse se 

consigue también la hermosura de las calles referidas y 

principalmente la de dicha Santa Isabel a causa de las nuevas obras 

de la iglesia de Santa Maria que para la llanura de su plasuela se 

hase preciso levantar el suelo baxo de dicha capilla." 

Així doncs, s'acordà derrocar ambdues capelles i 

posar les imatges "en las paredes en que se halle mejor 

proporción." (05) 

Quan es derrocà la capella de Sant Roc, la imatge 

del sant es posà en la casa de Tomassa Mora, veïna d'aquell 

carrer, a petició d'ella mateixa, ja que, segons exposà al 

Consell, havia tingut notícia que, 

"haviéndose servido VS mandar derruhir la capilla del señor San 

Roque, parece ser la intención de V. S. que el Santo que se hallava 

colocado a la parte de la Corredera, quede colocado en la pared de 

alguna de las casas inmediatas a dicha capilla [...] y que el quadro 

del mismo santo que existía a la parte de la plaza se coloque en la 

hermita del Santo Hospital." 

Tomassa Mora, moguda per la devoció que li tenia 

al sant oferí 

"colocarle en la pared de su casa, formando a sus expensas el 

Nincho o capilla correspondiente y ensenderle el fanal todas las 

noches durante los días de la exponiente, sin pedir para ello limosna 

en la vezindad como hasta aora se executava y dexará constituida la 

misma obligación a los sucesores en la citada casa." 

També oferia fer una estovalla per a l'altar de 

l'ermita de l'hospital, "para colocar el expresado quadro." A 

canvi, demanava que se li donàs 

"el balcón de yerro que estava en dicha capilla a la parte de la 

Corredera para colocarle en su casa para mayor adorno de la 

presupuesta capilla." (06) 

Aquella fornícula amb la imatge de sant Roc que 

substituí la capella alta sobre el carrer, ha quedat fossilitzada 

fins els nostres dies, mercè a la promesa de Tomassa Mora, 

en l'edifici on estigué sa casa, on encara hi ha avui en dia un 

interessant baix-relleu de Sant Roc, esculpit amb formes 

modernes devers els anys setanta del segle XX. 

En la mateixa sessió del 18-01-1760 en la qual el 

Capítol acceptà la proposta de Tomassa Mora, s'aprovà la 

despesa per haver derrocat també la capella de la Mare de 

Déu del Carme 

"que se estaba cayendo e impedía el tránsito a las gentes y 

carruajes, por estar al paso para los caminos de Murcia y 

Cartagena" 

i també 

"el arco que está a la inmediación de la capilla de Nª Sª de los 

Ángeles, por impedir el tránsito a los carruajes." (07) 
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El 12-08-1768 el Consell acordà derrocar, així 

mateix, les capelles de la porta d'Alacant i del carrer de Sant 

Isidre, "a expensas de los enseres que resultaren de los 

mismos edificios." L'acord es va prendre, com en la resta 

dels cassos que hem vist, 

"en atención a la ruhina que amenasan y los perjuhicios que causan 

por la angostura de una y otra calle al común tránsito, 

especialmente de las cavallerías y carruajes y ser contra las leyes 

del reyno." (08) 

La necessitat de deixar expedit l'espai públic i de 

fer desaparèixer tota resta d'espai urbà medieval arribava a 

ser exagerada, ja que el 1774 s'arribá a autoritzar fins i tot 

l'enderroc del brocal del pou o cisterna d'aigua potable 

existent en la plaça de Santa Isabel, entre Santa Maria i la 

Calaforra, del qual, com hem vist, s'assortia la població els 

anys de sequera. Féu la demanda Jaume Sanchis, llaurador 

d'ofici, qui tenia una casa en la replaceta de Santa Isabel i li 

molestava el susdit brocal. A canvi, oferí posar-hi una trapa 

de fusta, amb pany i clau, la qual cosa autoritzà la vila, tot 

reservant-se la clau de la cisterna per a acudir a les urgències 

que poguessen ocórrer. (09) 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 18-11-1741 i memorial annexe, 

AHME. 

(02) Ibídem, 1772, memorial núm. 45, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, 

La ciudad de Elche, 1976, p. 77. 

(03) Ibídem, p. 78. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 10-01-1743 i memorial annexe, 

AHME. 

(05) Ibídem, acta del 08-01-1760, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 78. 

(06) Libro de Cabildos, 1760, memorial nhm. 11, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 18-01-1760, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 12-08-1768, AHME. 

(09) Ibídem, 1774, memorial núm 6, AHME. 

 

14. SÈQUIES 

 

Durant el set-cents, el Consell féu nombroses despeses en la 

reparació de les sèquies de reg que travessaven la població, 

les quals, d'altra banda, començaren a cobrir-se en la segona 

meitat del segle. Aquest cobriment de les sèquies originà 

també elevades despeses en reparacions posteriors. Abans 

de cobrir les sèquies, un element característic del paisatge 

d'Elx eren els ponts que creuaven per damunt, d'una forma 

semblant a com encara es pot veure en algunes poblacions 

valencianes, com ara Pedralba, amb el seu conegut carrer de 

la Sèquia, amb pontets vuitcentistes. D'aquells antics ponts 

ha quedat fossilitzat a Elx el nom del Pont dels Ortissos en el 

carrer situat a ponent de la Corredora. Hagut compte de la 

pobresa de la vila, alguns d'aquests pontets, els menys 

importants, devien estar fets amb troncs de palmera, com 

encara es fan als horts i com es féu per a utilitzar el pont Vell 

després que la forta riuada de meitat del set-cents se 

l'emportàs. Uns altres ponts, els més importants i els de més 

trànsit, devien ser d'obra de maçoneria, ço és "de rosca", 

com es feia en els poblats de colonització o en el cobriment 

de la sèquia Major, o fins i tot de lloses de pedra, com 

encara es pot veure en algunes sèquies. En el primer capítol 

redactat per a fer l'obra de la pescateria el 1745, com hem 

vist, es descrivia la forma de cobrir les sèquies: primer es 

feia una volta d'algeps d'un pam de gruix i, després, una 

segona volta de morter (probablement de calç) de pam i mig 

de gruix, "que sean de medio punto, una y otra, de buena 

calidad y permanencia, executadas según arte." Després es 

podia 

"llenar la Acequia, con los cimientos correspondientes de buen 

mortero, masisando los vacíos que quedaren entre el arranque de la 

pared, y la Corona de la bóveda de mortero." 

Hom també advertia que s'havia de deixar la sèquia 

amb "el mismo cauce que oy tiene." (01) 

Les referències a reparacions en aquests ponts són 

nombroses als llibres d'actes municipals. Així, el 1778 es fa 

referència al pont de l'Ereta Alta, el qual havia caigut i 

creava problemes a vianants i carruatges: 

"el puente cito en la calle llamada la Ereta Alta se ha derruído en 

parte y nesesita su composición para el tráncito de las gentes y 

carruages" 

per la qual cosa s'encarregà al mestre Gregori Sànchez que 

fes reconeixement i pressupost de la reparació del dany. (02) 

També el 1779 hi ha notícia que es pagaren divuit reals al 

mestre d'obres Gregori Sànchez per fer un pont sobre la 

sèquia Major, enfront del palau. (03) I encara el 1781 es van 

fer obres en uns altres dos ponts sobre la sèquia Major, 

situats "a la parte de abajo del Molino de Resemblanc", en 

els quals es gastaren 115 reals. (04) 

Les obres de les sèquies afectaren també els 

partidors, com ara el de Candalix, on el Consell gastà en 

reparacions 389 reals el 1782. (05) El mateix any es van 

gastar 129 reals en refer el queixer de la sèquia Major i en 

reparar els partidors de Matrof i de Nijassa. (06) I encara el 

1782 s'anotaren diverses despeses d'obres fetes pel mestre 

Gregori Sànchez en el sistema de reg: 87 reals es gastaren en 

els partidors de la Vila, d'Arbinella i de Carrell i 59 reals en 

els pontets de la sèquia Major al trànsit de la plaça de la 

Mercè, com també 

"en el escotillón que facilita las mondas de la asequia que está al 

tránsito y forma Puente en la calle de los Árboles, por exigirlo la 

necesidad de evitar los peligros y desgracias que podían ocurrir." 

(07) 

Però una de les reformes urbanes més importants 

del set-cents a Elx fou el cobriment de gran part de la sèquia 

Major al seu pas per la població, com també dels diversos 

filets i braçals que hi prenien aigua. Aquestes obres es 

consideraven de conservació ordinària i les pagava 

directament l'Ajuntament a l'obrer que les feia, a poc a poc, 

sense cap projecte ni cap autorització superior prèvia. Foren 

unes obres que abastaren molts carrers, ja que a molts llocs 

públics hi havia sèquies que els travessaven, com ara el 

mateix carrer del Salvador. De l'estretor —per a nosaltres— 

de l'espai urbà setcentista dóna idea precisament aquest 

carrer, el qual no s'ha eixamplat mai i té uns 2,50 m 

d'amplària. Certament, amb una sèquia per enmig devia ser 

de pas difícil per als vianants i dificultar, si no impedir, el 

trànsit de carruatges. També hi anava una sequiola per 

enmig del carrer Ample, la qual assortia d'aigua el convent 

de l'Encarnació i el mal estat de la qual motivà protestes dels 

veïns el 1767 perquè feia malbé el carrer i les monges no la 

reparaven. Aquell any l'Ajuntament acordà tallar-los l'aigua, 
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mentre la conducció no estigués en bon estat, sense 

perjudicar el carrer. (08) 

El cobriment de la sèquia Major a través del poble 

començà a la plaça de la Mercè i estava relacionat amb el 

convent dels frares, com era d'esperar pel caràcter central i 

de lloc d'esplai de la plaça i la importància social i 

econòmica de l'orde mercedària. La primera notícia és del 

1754 i es donaren motius de caràcter funcional i d'ornat. Va 

ser el regidor degà qui féu present en Capítol 

"lo indecente que parece al común la Azequia descubierta que se 

alla en la Plazuela del Convento de la Merced que se mira desde la 

esquina del campanario de dicho convento hasta la de la casa del 

Conde de Torrellano, sucediendo muy de ordinario estar lavando 

las mugeres con el bullicio acostumbrado, al tiempo que en el 

referido Convento se están celebrando los Divinos Oficios, 

causando la inquietud que se dexa advertir, y otras consecuencias 

en un sitio tan público y de tanto concurso como de ordinario acude 

a dicha plaza." 

El Capítol, en conseqüència, acordà 

"que se cubra el pedaso de Azequia que expresa la propuesta, 

dexando aquellas trapas que se necesiten para la mayor facilidad en 

la limpia de dicha azequia." (09) 

Aquest acord fou l'inici i el model del cobriment de 

les sèquies que travessaven Elx al llarg de la segona meitat 

del set-cents, deixant trapes per a la servitud i neteja del llit, 

encara que el fet de tapar les sèquies obligà més endavant a 

fer nombroses reparacions en les voltes que es trencaven. 

Durant tota la segona meitat del set-cents els mercedaris 

seguiren demanant canvis i reformes en les sèquies que 

afectaven el convent, d'igual manera que, com hem vist, ho 

feien amb els elements d'urbanització de la plaça de la 

Mercè. Així, el 1757 el comanador exposà al Consell que 

"por la pared que hace frontis al Convento pasa una asequia de agua 

corriente, la que lame dicha pared, por cuio motivo se le sigue 

notabilísimo detrimento, no solo a ésta, si a las capillas de San Juan 

de Letrán y la Esclavitud de María SSma. por la sobrada humedad 

que en ambas se experimenta por el tránsito immediato de dicha 

agua." 

Per a evitar el mal que feia l'aigua en l'edifici, 

doncs, el comanador demanava el trasllat de la sèquia, ço és 

"se dirija dicha agua desde la celda de la encomienda, asta el 

pórtico de la Yglesia por una contraasequia que se encamina asta la 

misma puerta de la Yglesia, separada del presente cause y pared de 

dicha Yglesia asta unos doze o catorze palmos, para que de esta 

suerte se experimenten menos riesgos." 

(Ja de pas, aprofità i demanà almoina per a l'obra del 

convent) El mestre d'obres titular de la vila informà que 

"practicadas algunas excavaciones, se enquentra la contra sequia 

antigua que expone el suplicante, de la qual el uno de los quegeros 

puede servir muy bien para formar la nueva Asequia, hasiéndole 

otro nuevo des de la ventana de la Selda de la Encomienda hasta la 

puerta mayor de dicho Convento" 

amb la qual cosa, convenia el Capítol, 

"se evitaría el gran perjuhicio que actualmente está ocasionando el 

Curso del Agua por la Asequia que de presente se halla al arrimo 

del mismo Convento, como con efecto en estos días pasados se [ha] 

advertido el Claustro de abajo, hasta la entrada a la Cosina estar 

todo lleno de Agua, y también el Horatorio de Nuestra Señora de la 

Esclavitud, con motivo, al pareser, de la poca resistencia que tienen 

las Paredes o quexeros de la actual Asequia." (10) 

Una altra mostra de la importància que tenien el reg i les 

sèquies, tant per als habitants d'Elx com per al Consell, foren 

les conseqüències que es van derivar d'aquesta petició dels 

mercedaris, la qual fou concedida per l'Ajuntament. En 

efecte, el 1758 el Capítol considerà el conflicte originat amb 

l'obra de desviació de la sèquia Major, ja que havien posat 

dues reixes de ferro 

"a la parte superior y Azequia antigua entre ambos quexeros suyos, 

la una dentro del Huerto de dicho Convento y la otra a la parte de la 

pared que hiere por el Poniente con la de la casa de Francisco 

Aznar, y en fuersa de ella, rebalsando las aguas sin poder seguir su 

antiquado natural curso, estavan vertiendo no sólo a los huertos 

sircunvecinos y del mismo Convento, si que también a la Quadra y 

uno de los quartos de Francisco Aznar." 

Segons l'acta municipal, el comanador s'havia 

desentés de les recomanacions que li havien fet pèrits i 

autoritats i les reixes de ferro posades pels mercedaris 

originaven perjuís no sols als veïns sinó també als regants, ja 

que, en impedir-li el pas, una part de l'aigua es vessava a la 

rambla. El síndic expressava fins i tot la seua por "de un 

repentino rompimiento que insultase hasta el mismo 

convento." El fet, a més, suposava un atac als drets 

immemorials de la vila sobre la sèquia, sobre el seu ús i 

sobre les maniobres de pas, gir de portons, neteja, etc. que hi 

calia fer. Finalment s'acordà posar l'assumpte en mans de 

l'advocat del municipi. És indicatiu de la gravetat de la cosa 

les llarguíssimes consideracions que el Consell féu en la 

sessió on es tractà el tema, l'acta de la qual ocupa una desena 

de fulls. (11) 

Una altra zona on van haver modificacions en les 

sèquies, com a conseqüència de la intensa ocupació durant el 

set-cents, fou el barri del Salvador. Així, el 1758 el Consell 

veié la queixa que presentaren uns veïns per la "suciedad en 

que se alla el filet o brasal de la villa que pasa por la calle de 

San Salvador" i manà que informassen els metges sobre les 

possibles conseqüències higièniques de la brutícia de la 

sèquia, com també els mestres d'obres sobre les possibilitats 

que hi havia de reparar els danys. (12) I també en la 

parròquia del Salvador, ja avançat el segle, el 1772, com 

hem vist, un veí obtingué llicència del Capítol per a tapar un 

tros de sèquia que hi havia enfront de sa casa, en el nou barri 

de Saràvia. 

Aquell mateix any, el síndic procurador general féu 

una sol·licitud extensa i raonada al Capítol perquè es 

tapassen tots els trossos de la sèquia Major que encara hi 

havia descoberts per dins de la població, deixant les 

acostumades trapes per al servei dels veïns i la servitud de la 

sèquia i fent dos safereigs per a rentar la roba. Veiem, doncs, 

que, com en els cassos d'ocupació d'atzucacs i de racons i 

d'enderroc de capelles, començava a apuntar una nova 

sensibilitat envers l'aspecte públic dels temes urbans i de la 

imatge física de la ciutat. En el cas que ens ocupa, després 

de conviure molts segles a Elx amb la sèquia Major 

descoberta, ara aquest fet es convertia en un element 

antiestètic, incòmode i perillós, tant per als xiquets com per a 

les cavalleries i els carros: 

"años ha que la experiencia está demostrando por la cantidad de 

desgracias acahecidas la ninguna conveniencia en que se mantenga 

descubierta la Azequia mayor por lo interior del pueblo, que 

además de deformar el aspecto de sus calles públicas se siguen las 
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fatalidades de caher en ella diferentes niños, cavallerías y carros, 

estando expuesta a que por algún inpensado acaso o ruyna de las 

casas inmediatas por donde pasa se embalse el agua y impida sus 

corrientes. Y lo que es más, que con el motivo de allarse 

descubierta en muchas partes, acuden diferentes mugeres pobres a 

limpiar la ropa y otras cosas y a veses su desnudez y pobreza es 

causa de no poco escándalo a los vecinos y forasteros que transitan 

por el pueblo." 

Conseqüentment, el síndic demanava que el 

Capítol acordàs cobrir 

"dicha acequia en los parages en que se halla descubierta dentro de 

la población, dexando sus correspondientes trapas para las 

servidumbres públicas y acostumbradas mondas, disponiendo que 

se formen dos lavaderos inmediatos a las paredes de esta villa, uno 

al arrimo de los partidores de Candalix y Huertos y otro junto al 

molino arinero llamado del Retor." 

Tanmateix, el Capítol, amb la seua romanceria 

habitual, decidí que tot i ser d'interès la proposta, abans 

d'aprovar-la, els mestres d'obres de la vila havien de fer un 

reconeixement sobre el terreny i taxar el cost dels treballs. 

(13) Com era també habitual, els mesos següents no es tornà 

a referir el tema en els llibres d'actes, encara que és possible 

que s'iniciaren alguns treballs. 

Dos anys després, el 1774, els síndics insistiren en 

la necessitat de cobrir la sèquia 

"de la Corredera, por donde pasan las procesiones generales, como 

también la que crusa por la llamada de la Hereta alta y la de la 

Plazuela de la Casa Palacio." 

Els motius que es donaven eren, de bell nou, 

"assí para evitar las desgracias que particularmente en las noches de 

Ynvierno acontesen, como las Yndesensias, murmurasiones y otros 

daños que están susediendo en sus respectivos lavaderos y 

singularmente el perjuicio de la salud pública." 

Segons els síndics, la brutícia de la sèquia era 

especialment greu en el tram comprés entre el convent de les 

clarisses i el cantó del carrer dels Ortissos. Per a evitar el 

perill i la falta d'higiene el Capítol acordà tapar aquestes 

parts de la sèquia, constituint on calgués les trapes per a la 

monda anual i per a la servitud. (14) 

El 1777 hi hagué una nova espenta en el cobriment 

de les sèquies quan el síndic procurador general exposà la 

necesitat de "que se tape y cubra con obra toda aquella parte 

de la Asequia Mayor de la calle titulada de los Arboles." Els 

motius exposats tornaven a ser la seguretat i la decència de 

la població, especialment pel que fa a les dones que rentaven 

la roba i a les processons que passaven pel carrer: 

"así parece para que se eviten los perjuicios que han resultado de 

haverse ahogado unas criaturas que sin conocimiento ni precaución 

del riesgo se han arrimado a sus quejeros descubiertos, como 

igualmente la indesencia de las mugeres que acuden a los lavaderos 

de la misma Asequia, cituada en una calle tan pública como que por 

ella pasa la Proseción del Señor." (15) 

Tanmateix no hi ha consignades despeses en 

aquesta obra fins el 1781, quan es gastaren 211 reals en la 

"composición de los quejeros de la asequia calle de los 

árboles." En la nota marginal de l'acta s'aclareix que es 

tractava de "tapar la asequia", encara que 211 reals eren una 

quantitat massa petita perquè l'obra pogués ser 

d'envergadura. (16) 

De tota manera, als anys vuitanta l'obra de 

cobriment de les sèquies es devia fer a poc a poc, però 

continuadament, ja que el 1782 es veié un altre certificat de 

212 reals del mestre alarif comprensiu del 

"coste que ha tenido tapar de rosca el pedaso de la Asequia desde la 

puerta del Ospital hasta encontrar la Asequia cubierta que afronta 

con casa del Dr. Dn. Carlos Gracia." 

Aquesta notícia es pot referir tant al carrer de 

l'Hospital com a la Corredora, però probablement es tracta 

del primer, com indica Ibarra als seus "Índex..." i replega 

Gozálvez. (17) 

Com hem dit, el soterrament de les sèquies originà 

una nova font important de despeses al darrer quart del set-

cents: la reparació de les trapes malmeses i dels forats que 

s'hi feien en la volta fou un tema que ocupà habitualment les 

sessions del Consell durant tot el finals del segle. Així, el 

1775 ja es van gastar 143 reals en fer "quatro trapas nuevas 

en la Asequia Mayor, calle de la Corredera y Puente de los 

Ortisses", com també divuit reals en "tapar un abujero en la 

plaça de la Merced." (18) 

A partir dels anys vuitanta, el cobriment de les 

sèquies s'acompanyà de la reparació de les sèquies ja 

cobertes. Així, el 1781 es gastaren 91 reals en la composició 

que havia fet el mestre Gregori Sànchez 

"de dos pedazos de quejero de la asequia mayor que pasa por la 

calle pública de la Corredera y tapar quatro trapas en dicha calle y 

dos pedassos de bóveda que se han hecho en la asequia de la calle 

del ospital." (19) 

El mateix any el mestre Sànchez gastà 150 reals 

més en la "composición de un pedazo de cinquenta palmos 

de largo de quejero de la acequia en la Corredera." (20) 

En ocasions, el cobriment de les sèquies originà 

conflictes, bé perquè ja no era possible utilitzar-les per a 

rentar la roba o per a abastir-se d'aigua, com vam veure que 

passà en el safareig del carrer de Sant Pere, bé perquè els 

veïns de les cases se sentien perjudicats amb les obres. Però 

aquestes importants obres de reforma de l'espai vial donà 

lloc també a veritables disputes pel control i la 

reglamentació dels espais que eren mig públics i mig privats, 

en travessar les sèquies per dins dels edificis. Així el 1778 

s'originà un greu conflicte entre l'Ajuntament i una Perpinyà 

que arribà a motivar la intervenció del Real Acuerdo de 

València. Aquest conflicte posava en tela de juí la possessió 

d'un tros de terreny d'ús públic i els drets sobre ell, fins el 

punt que l'Ajuntament hagué de desfer l'obra de millora 

urbana que havia motivat el recurs. El cas fou que el Consell 

acordà 

"tapar el boquete lavadero de la Asequia Mayor que existe entre las 

casas de Da. Mariana Perpinian y Malla, en la plazuela de la 

Yglesia Mayor de este Pueblo" 

ja que per tal lloc 

"pasan todas las procesiones de dicha parroquial, causando notoria 

deformidad al aspecto público." 

L'Ajuntament tapà amb paret l'arc que tenia la 

sèquia que passava sota la casa, el qual aprofitava per a 

escurar la sèquia, i hi posà una porta de fusta amb clau, per a 

mantenir la servitud dels veïns. Tanmateix, segons la 

Perpinyà, amb aquesta solució els malfactors es podien 

tancar dins l'espai de la sèquia, trencar la paret de sa casa i 

entrar-hi sense ser vistos des de fora, la qual cosa no li 

convenia gens, sent com era donzella. Al memorial, el 
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Consell feia referència a les nombroses obres de cobriment 

de sèquies que s'havien fet ja en aquells anys, assenyalant 

"que este Ayuntamiento ha cubierto todas las acequias de esta villa 

de Elche que huviera algún peligro [i que] en ninguna ha puesto 

llaves que se entreguen, sin embargo de que en ellas cogían agua, 

lavavan y fregavan los del barrio." 

Amb tot, el municipi afegia que s'havia manat tapar 

molts trossos de sèquia per dins del poble, però no s'havia 

tapat tota, "ni aun tal ves la mitad." Davant la denúncia de la 

Perpinyà el Consell al·legava que més antiga era la sèquia 

que la casa; que la reclamant, si volia, es podia reforçar per 

dintre la seua pròpia casa i que, en tot cas, encara havia 

d'estar contenta per tenir un tros tan gran de sa casa damunt 

del terreny públic de la sèquia Major. Malgrat l'extens recurs 

de la Vila, el Real Acuerdo de València donà la raó a la 

noble, ja que trobava que eixia perjudicada amb l'obra i que 

els drets del veïnat eren sempre més importants que la 

formosura de la ciutat: 

"No debiéndose cuidar de la hermosura de las calles y Plazas en 

considerable perjuicio de algún tercero interesado, y siendo Da. 

Mariana Perpiñan y Malla una señora conocida de estado Doncella, 

que por lo mismo no debe quedar expuesta y sin la seguridad 

correspondiente en su casa, el Ayuntamiento de la villa de Elche 

podrá dejar subsistente la puerta colocada en el sitio que se expresa 

con tal que a dicha Do Mariana se le facilite el resguardo y seguro 

de su casa, como corresponde." 

Davant d'aquesta resolució, el Capítol, 

taxativament, acordà desfer la paret, llevar la porta i 

deixar-ho tot com es trobava abans. (21) 

Un altre problema sorgí amb les trapes que 

l'Ajuntament deixava en la sèquia per tal de mantenir la 

servitud, poder netejar i permetre que els vilatans traguessen 

aigua per a l'ús domèstic. En alguns cassos, com ara enfront 

de Santa Maria el 1784, aquestes trapes es van posar de 

fusta. (22) Però el 1788, el Capítol es lamentava que les 

trapes de la Corredora i el carrer dels Arbres sempre estaven 

obertes, ja que havien perdut la seua tapadora, "causándose 

por ello perjuicio a las personas que transitan día y noche." 

La reparació d'aquestes trapes, en tant que servitud, havien 

de fer-la els particulars, ço és anava a càrrec de "los sujetos 

que se obligaron o tienen obligación de mantener dichas 

trapas corrientes con tapaderas." (23) Tanmateix, com que 

ningú no les reparava, uns mesos després el Capítol tornà 

sobre el tema, advertint 

"las desgracias a que están expuestas las trapas que hai sobre las 

Acequias que pasan por el poblado de esta villa por no bastar las 

providencias tomadas para que se tengan cerradas," 

així que s'acorda fer-les amb brocal, ço és "que las trapas se 

hagan con voca de pozo y a una vara de altura." (24) 

A final dels anys vuitanta foren freqüents les obres 

de reparació del cobriment de les sèquies fet una década 

abans i, en algunes ocasions, es canvià el sistema constructiu 

i es féu de rosca, amb obra de maçoneria de pedra o de 

rajola i morter. Així, el 1784 el Capítol va veure un certificat 

del mestre d'obres per un import de 32 reals per haver tapat 

"algunos abujeros de la cubierta de la Asequia mayor en la 

calle del Ospital, Plazuela de la Merced y demás sitios." (25) 

El mateix any es van haver també de "tapar varios abujeros 

de la cubierta de la Asequia Mayor", obres que costaren 56 

reals. (26) El 1788, el Capítol considerà que els carruatges i 

les cavalleries feien malbé la coberta de la sèquia Major 

enfront del convent de la Mercè, la qual "continuamente se 

està agujereando", així que, per a "evitar al caudal de 

propios tantos dispendios, se forme el citado Puente de 

rosca", la qual cosa s'havia de comunicar al comissari 

d'obres i al mestre titular de la vila. (27) I encara el mateix 

1788 es va veure un certificat de Felip Garcia de reparacions 

fetes en la sèquia del convent de la Mercè. (28) 

Als anys noranta sovintejaren encara més els rebuts 

de reparacions. Així, el 1791 Felip Garcia tapà quatre forats 

que hi havia en la coberta de la sèquia Major que es 

trobaven en la plaça del Palau i en el carrer dels Arbres. (29) 

El 1792, Garcia presentà dos certificats diferents d'haver 

reparat la coberta de la sèquia Major i diversos forats. (30) 

El 1794 el mateix Garcia havia fet obres per valor de 105 

reals en la volta de cobriment de la sèquia Major en els 

carrers de l'Almòrida, de la Corredora i dels Arbres, les 

quals, s'advertia, eren necessàries "para facilitar el tráncito 

público y evitar desgracias." (31) El 1795 Garcia presentà 

un certificat de 122 reals gastats "en la composición de 

varios trozos de bóveda de la Acequia Mayor" (32) i un altre 

per reparacions fetes en la sèquia Major, enfront de la Porta 

de Santa Maria i en la Corredora, com també en "el buque" 

de la font de la plaça de la Fruita. (33) 

Però el dens sistema de sèquies feia també de 

clavegueram de la població i hi havia diversos albellons i 

sequions que hi portaven tant l'aigua negra de les cases com 

l'aigua de la pluja. Així, el 1795 Garcia cobrà 170 reals per 

la "limpia del arbellón de la calle de San Jerónimo." (34) El 

mateix 1795 Garcia cobrà 112 reals en reparar la sèquia 

Major en el carrer de l'Almòrida, també, com en altres 

ocasions, "a fin de evitar el perjuicio del tráncito común y de 

carruajes." (35) El 1796, Garcia composà de bell nou els 

forats que s'havien fet en la coberta de la sèquia enfront de 

l'esglèsia del convent de la Mercè i netejà 

"las dos balcitas que existen en el huerto llamado del Chocolatero 

por donde discurre el agua a las fuentes de esta villa y a las de la 

Universidad de San Juan." (36) 

I el mateix 1796 l'Ajuntament veié un altre 

certificat del mestre Garcia segons el qual havia gastat 163 

reals en tapar un tros de la coberta de la sèquia Major en el 

carrer dels Arbres. (37) 

Una altra referència interessant al primitiu 

clavegueram setcentista d'Elx, barreja de vall, de sèquies i de 

diversos conductes, es feia el 1797, quan el Capítol veié un 

certificat del mestre Garcia de 44 reals, import del morter i 

els jornals fets en la neteja "de los albañales de la calle 

Ancha y Empedrada." En la mateixa sessió el Capítol 

considerà que la pluja del 7 d'agost anterior havia inundat 

moltes cases del carrer Ample i de la Corredora, 

"de resultas de estar siegos y embozados los albañales que tienen 

sus boqueras en las calles citadas" 

i acordà que 

"se monden radicalmente estos conductos a costas de las casas y 

edificios que se sirven de ellos y de el caudal público en toda 

aquella extención que es común su servidumbre." (38) 

L'any següent, el 1798, es veié un certificat del 

mestre Garcia segons el qual calia pagar 405 reals "por la 

limpia del conducto que reune las aguas pluviales." (39) I, 

finalment, el 1799, el Capítol veié un certificat del mestre 
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Garcia de 33 reals per haver tapat tres forats en la coberta de 

la sèquia Major, en la Corredora i el carrer dels Arbres. (40) 
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(01) Varios, vol. 3, p. 226, AHME. 
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(32) Ibídem, acta del 21-03-1795, AHME. 

(33) Ibídem, acta del 26-06-1795, AHME. 

(34) Ibídem, acta del 05-09-1795, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 18-12-1795, AHME. 

(36) Ibídem, acta del 27-05-1796, AHME. 

(37) Ibídem, acta del 16-09-1796, AHME. 

(38) Ibídem, acta del 18-08-1797, AHME. 

(39) Ibídem, acta del 14-09-1798, AHME. 

(40) Ibídem, acta del 27-09-1799, AHME. 

 

15. PLÀNOLS, MAPES 

 

Ans del vuit-cents, per a representar gràficament les ciutats, 

rarament s'utilitzaven plànols dibuixats en projecció 

horitzontal. Eren més habituals, com assenyala Torres i 

Capell, les vistes obliqües del conjunt, amb detalls 

anecdòtics de caràcter idíl·lic al·lusius al treball i les 

activitats urbanes. Molts dels plànols dibuixats al set-cents 

eren esquemàtics encara i no permetien precissió en les 

medicions, ja que la cartografia només era utilitzada en 

tasques militars o en la identificació de la ciutat. Més que 

uns instruments d'urbanisme, els plànols antics, amb el seu 

realisme i el seu caràcter narratiu, eren instruments 

d'identificació de la ciutat i de caracterització d'un espai 

diferenciat de la resta del territori. El pas decisiu en la 

identificació de la ciutat com un tot unitari, diferenciat del 

territori i manipulable a través de projectes, es troba en les 

primeres representacions en planta o projecció horizontal, 

instrument tècnic sense el qual hauria estat impensable la 

tècnica urbanística. (01) 

D'altra banda, a finals del sis-cents la producció 

cartogràfica espanyola, segons Capel, era gairebé inexistent, 

la qual cosa tenia conseqüències negatives des dels punts de 

mira científic i cultural, ja que suposava un greu obstacle per 

a les reformes administratives i econòmiques dels territoris 

de la monarquia, com també un greu risc per als interessos 

polítics i militars de la corona. A començament del set-cents, 

però, la cartografia anava unida a l'estudi de la geografia i de 

la matemàtica i un resultat típic d'aquesta relació al set-cents 

valencià fou el conegut plànol de la ciutat de València 

delineat el 1704 per Tomàs Vicent Tosca, un dels 

representants més significats dels novadors valencians, 

autor, a més, de l'important Compendio Mathematico, en 

que se contienen las materias más principales de las 

Ciencias que tratan de la Cantidad. (02) Amb el moviment 

il·lustrat, la pràctica cartogràfica es vinculà a la nàutica, però 

també al coneixement de la riquesa dels regnes d'Espanya i a 

la fiscalitat. Tres tipus de reforma promogudes pels borbons, 

si més no, exigien, segons Capel, una bona base cartogràfica 

del territori peninsular: les reformes administratives i 

territorials, la implantació del cadastre i la política de camins 

i de canals. (03) El desig de potenciar la riquesa de les 

nacions portà a meitat del set-cents, segons Sambricio, a 

desenvolupar els mercats existents, per a la qual cosa calia 

saber la realitat del país. Els mapes eren considerats punts de 

partida no sols per a conèixer el territori, sinó per a iniciar 

una política d'ordenació territorial. El desenvolupament de la 

cartografia durant la Il·lustració s'ha d'entendre des d'aquesta 

voluntat d'ordenar el territori dins un programa més ample 

de reforma econòmica. Hom pretenia conèixer la riquesa 

existent i, a la vista de les dades dels censos, s'hi projectà 

una xarxa de comunicacions, camins i canals, paral·lela a la 

que s'establí a l'Europa il·lustrada, amb la qual s'havia de 

potenciar el trànsit de mercaderies i incrementar el número 

de mercats.(04) 

Ja el 1733 l'astrònom francès Cassini opinava que 

sense el coneixement exacte de l'extensió del regne, dels 

seus límits i de la posició que tenien els diferents llocs seria 

difícil 

"adoptar medidas acertadas para tantos proyectos útiles al Estado y 

al comercio, tales como la construcción de nuevos caminos, 

puentes y carreteras nuevas, y ríos navegables que pueden facilitar 

mucho el transporte de provisiones y mercancías de una provincia a 

otra, y contribuir a la abundancia en el reino." (05) 

Fet i fet els treballs de confecció de mapes foren 

abundants a l'Espanya setcentista. Així, l'Ordenança 

d'Intendents del 1749 dictada pel rei Ferran VI manava que 

en cada província s'encomanàs a un enginyer que n'alçàs un 

mapa on es devien consignar accidents geogràfics, recursos 
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naturals i necessitats d'infraestructura (sèquies, ponts, 

camins, ports, fàbriques, etc.) amb el càlcul del cost i una 

memòria de la seua utilitat. (06) 

El problema de fer un alçament cartogràfic científic 

fou abordat per la monarquía borbònica, com assenyala 

Capel, dins la seua preocupació pel foment de l'economia i 

del coneixement de la riquesa de les províncies, amb el 

projecte de mapa general d'Espanya, proposat per Jordi Joan 

i Antonio de Ulloa el 1751. Tanmateix, en no fer-se el 

projecte, els alçaments cartogràfics de base foren parcials, 

realitzats per distints cossos militars en funció de les seues 

necesitats. (07) En efecte, els intents dels il·lustrats de crear 

una cartografia científica, tant mapes del territori com 

plànols de les ciutats, no van reeixir i Mercè Tatjer, en 

indicar la relació entre fiscalitat i cartografia durant el set-

cents i el vuit-cents, ha subratllat l'absència de representació 

gràfica en els documents fiscals d'aquests dos segles, amb 

les consegüents limitacions de la documentació referent a la 

contribució territorial urbana, la reforma de la qual era un 

dels objectius dels il·lustrats. Segons Tatjer, la mancança de 

representació gràfica per a la fiscalitat constituí una greu 

limitació d'aquesta, ja que no es podia precisar ni la forma ni 

els limits exactes de les parcel·les i es dificultava la 

localització de les propietats sobre el territori, extrem de 

gran importància per a comprovar les dades replegades en 

les respostes particulars i en les declaracions dels propietaris, 

per a evitar ocultacions, plets entre distints titulars per mor 

dels límits, etc. La limitació que suposava l'absència de 

plànols, segons Tatjer, augmentava si considerem que una 

bona cartografia era un instrument imprescindible per a 

l'ordenació del territori a tots els nivells de l'administració. 

(08) De forma excepcional es feren plànols de conjunt en 

algunes regions, com ara en l'antic regne de Granada, on la 

realització del Cadastre del marquès de l'Ensenada 

(1749-1756) es va acompanyar de dibuixos i de plànols de 

167 municipis. Aquestes representacions de pobles amb 

voluntat fiscal eren uns deliciosos dibuixos que encara no es 

trobaven representats en projecció ortogonal en planta, sino 

en alçats esquemàtics, edifici per edifici. (09) 

Un altre ús fiscal notable de la cartografia 

setcentista, ja amb un elevat grau de bondat tècnica, fou la 

monumental "Planimetría General de Madrid" feta a partir 

del 1749, també dins de la reforma fiscal promoguda pel 

marquès de l'Ensenada, per tal d'integrar en altres impostos 

la "regalía de aposento" a la qual es trobaven subjectes les 

cases de Madrid des de que Felip II hi establi la Cort i, per la 

qual, el rei tenia dret a servir-se'n de la meitat de les cases 

per a l'allotjament de funcionaris i de servidors de la Corona. 

Una faceta d'aquesta planimetria, la de la rigorosa medició i 

representació gràfica, responia a una altra política de l'època, 

no confiar en la veracitat de les dades aportades pels 

interesats o pels justícies locals i, com diu López, 

"optar por obtenerlos directamente por funcionarios públicos, lo 

que queda de manifiesto en la Planimetría y, una vez más, en el 

Catastro, para el que también se ordena medir los términos, tierras y 

casas. Y en ambos casos representarlos gráficamente, valiéndose de 

geómetras para los términos, de agrimensores para las tierras y de 

alarifes para las casas. A estos procesos sistemáticos de 

conocimiento y representación del espacio se añadieron más, como 

el intento de confeccionar un Atlas nacional y los mil y un planos 

que se levantaron de costas, plazas fuertes, cuarteles, fábricas y 

sitios reales, ríos para la navegación, el regadío o el transporte de 

maderas y carbones." (10) 

A més d'aquests usos fiscals de la cartografia, a 

meitat del set-cents, com assenyala López, hi hagué un gran 

interès per les representacions cartogràfiques tant en 

l'administració, como entre molts particulares, els quals se 

servien freqüentement de plànols i mapes per a provar una 

asserció, defensar un dret o facilitar la comprensió d'un relat 

on figuraven elements espacials. Hom cita el cas del Consell 

de Cangas de Tineo, el qual, el 1771, manà fer un mapa de 

la població per a provar els inconvenients de fer enfront de 

l'esglèsia un lloc on descarregar els troncs de fusta que es 

feien baixar pel riu Narcea des de les muntanyes de 

l'interior, tant pels perills d'inundació als quals s'exposava el 

poble, com pels danys que experimentaria el seu pont de 

pedra. (11) 

D'acord amb Camarero, la finalitat dels 

aixecaments cartogràfics a la segona meitat del set-cents 

podia ser molt diversa. Així hi trobem la cartografia del 

territori (com ara l'encaminada a formar l'Atlas de España), 

la relacionada amb fins militars, la d'obres públiques (com 

ara la de camins de carreters i de canals), la cadastral (com 

ara la planimetria de Madrid), l'orientada a accions concretes 

per a un millor govern (com ara la de punts d'entrada i rutes 

del contraban), la relacionada amb els recursos naturals 

(com ara la de zones forestals) i, encara, la relacionada amb 

els plets, considerada com una cartografia menor. (12) 

Com als cassos esmentats, també a Elx s'utilitzaren 

al set-cents en un sentit funcional les noves tècniques de 

representació gràfica en mapes i plànols de diverses parts del 

territori o d'edificis i construccions. Alguns d'ells s'han 

perdut o no els hem localitzat i tenim tan sols la notícia 

escrita, però uns altres s'han conservat i es troben encara a 

l'Arxiu Històric Municipal, a altres arxius públics o a arxius 

privats. Plànols i mapes foren abundants a Elx durant el set-

cents i tingueren una gran funcionalitat, ja que la seua 

confecció es vinculà tant a l'habitatge com a l'administració, 

els equipaments i, sobretot, a les qüestions d'aigua. Els 

documents gràfics servien per a fer edificis i cases, parcel·lar 

terrenys, estudiar conduccions d'aigua potable, assenyalar 

l'emplaçament de fonts, marcar drets i propietats, reparar 

obres hidràuliques, etc. Durant la segona meitat del segle 

arribà a ser habitual que el Capítol demanàs mapes o plànols 

dels temes importants per a la vida ciutadana. Malgrat 

l'esquematisme de molts d'aquests documents, propi dels 

inicis de la tècnica de projecció ortogonal, n'hi ha alguns, ja 

amb influència de l'Acadèmia, que són d'una gran qualitat 

formal. Tots són indicatius de la bona situació econòmica i 

tècnica de la vila aquests anys, on tals documents ja eren 

comprensibles per als mestres d'obres i els regidors del 

Capítol i, per tant, esdevenien útils per a contractar i 

executar obres, per a explicar la situació de terrenys o per a 

millorar la comprensió d'un dictamen. 

Durant el set-cents a Elx fou habitual l'ús de la 

representació gràfica per als assumptes més importants que 

la vila tenia pendents, com ara el plet del Saladar i els 

projectes de portada de l'aigua dolça, però també fou 

habitual l'ús dels plànols per a les grans obres d'arquitectura i 

per al projecte d'edificis domèstics de menor abast. El 
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Saladar fou el territori d'on es van fer més plànols per mor 

del plet establert entre la vila i el duc per la seua possessió. 

No debades, com hem vist, el Saladar era un territori ric que 

calia guanyar com fos i, per tant, la vila es trobava disposada 

a fer les despeses que calgués. L'ús de la representació 

gràfica per part de la vila en aquest plet fou un episodi 

significatiu de la introducció a Elx de l'interès cartogràfic 

setcentista esmentat adès i el conjunt dels plànols del Saladar 

d'Elx, malgrat el mal estat de conservació de molts d'ells, 

formen un important fons documental de l'Arxiu municipal, 

dissortadament sense catalogar ni estudiar. 

Del Saladar és el primer mapa setcentista que 

coneixem a Elx. Es tracta d'un preciós mapeta dibuixat a 

llapis, d'una gran exactitud, malgrat el seu esquematisme. 

Duu la data del 1703 i la signatura de l'arquitecte Joan 

Fauquet ("Juan Foquet"), qui, com hem vist, dirigia 

aleshores les obres de l'esglèsia de Santa Maria. S'hi 

assenyalen tots els elements territorials que envolten la 

propietat de la vila, des de les poblacions de Guardamar, 

Catral, Rojals, Crevillent, Elx i Santa Pola, fins les torres 

vigies costaneres de les Caletes, la Talaiola, l'Albufera i el 

Pinet. També hi ha dibuixats la gola i el llac de l'Albufera, el 

riu Segura, "la mojonera de Elche y Guardamar" i "la 

mojonera de Elche y Catral", com també diversos molins, 

passos, ponts, preses i assarbs de la contrada. (13) Hi ha un 

altre mapa de Fauquet, més esquemàtic encara, dels 

Almarjals del duc, limítrofs amb el Saladar, datat el 1732, on 

s'assenyala un "azarbe que da agua a la Albufera" i deu estar 

originat pels problemes que causà en tot aquest territori la 

dessecació de les Píes Fundacions. (14) 

Una notícia escrita de l'encàrrec d'un mapa per 

l'Ajuntament amb ocasió del plet del Saladar data de la 

meitat del segle. Segons els llibre d'actes, el Capítol 

encomanà que es fes un mapa "de ellos [del Saladar] y los 

Armajales y Balza Larguera" i el motiu que es donava era 

precisament, com en els cassos assenyalats per López, la 

seua utilitat "para venir en su conosimiento para la mayor 

instrucción del Abogado de la Villa." Costà 21 lliures, el 

pagament de les quals fou acordat pel Capítol en sessió del 

08-06-1751. (15) Del 1772 hi ha dos mapes dels Almarjals i 

Bassa Llarguera i del Saladar, signats per Thomàs Planes i 

datats a València, els quals devien tenir també relació amb el 

plet entre la vila i el duc. El primer d'ells es titula Mapa 

hecho de oficio por Don Antonio Villamar de comissión de 

la Sala i comprèn tota la zona situada entre les Pies 

Fundacions i l'Albufera d'Elx, amb representació de les viles 

de Guardamar, Fundacions [¿Dolors?], Catral i Sant Felip 

Neri, el lloc de Sant Francesc i la Torre de l'Albufera. Hi ha 

abundants explicacions escrites sobre els assarbs i els 

enfiteutes del duc. (16) El segon mapa de Thomàs Planes es 

titula Mapa presentado por la Villa de Elche i s'hi assenyala, 

pintat amb diferents colors, els almarjals del Duc i el Saladar 

reclamat per la Vila, com també el lloc de Sant Francesc i la 

torre de l'Albufera. En contrast amb l'anterior, en aquest no 

hi ha cap explicació escrita d'allò representat al mapa. (17) 

Potser d'aquest mapa és un esborrany conservat a l'Arxiu 

Històric Municipal il·luminat amb colors vius d'acuarel·la, 

amb una torre de l'Albufera molt adornada i amb altres 

elements ornamentals setcentistes per les vores. (18) De 

finals del set-cents hi ha encara l'esborrany a llapis d'un altre 

mapa titulat "plano geométrico de la albufera", amb una nota 

marginal de l'escrivà, on s'assenyala que fou "remitido el 

original a su excelencia por mi en 15 de noviembre del año 

1794. Gómez." (19) I ja de principi del vuit-cents hi ha un 

plànol titulat Descripción de los Saladares de la villa de 

Elche, signat per Bernardino Rippa i Marqueti, que comprén 

el sud del camp d'Elx, inclosa la població, l'albufera, la mar, 

els assarbs de les Pies Fundacions, etc. (20) L'autor d'aquest 

mapa, Bernardino Rippa, era natural de Lugano i veí 

d'Oriola, segons Bérchez i Corell, i en un principi fou 

estucador i marmolista. Pot ser que el mapa siga posterior al 

1810, any de la seua titulació com arquitecte i que el motiu 

pel qual es dibuixà es trobe relacionat amb les freqüents 

inundacions del Saladar i dels Carrissars a començament del 

vuit-cents i amb les nombroses queixes que, com hem vist, 

originaven les condicions de salubritat del lloc i les possibles 

epidèmies. (21) 

Durant el set-cents foren també importants a Elx 

els documents gràfics relacionats amb l'abastiment d'aigua, 

tant la salada ja existent com la dolça que s'intentava portar 

al poble exnovo. Pel que fa a l'aigua salada, recordem els 

cèlebres dibuixos dels partidors de la sèquia Major fets per 

l'arquitecte Francesc Verde el 1666, com també el plànol del 

pantà i del canal de desviació que dibuixà l'enginyer 

Alejandro de Rez el 1732. Pel que fa a la portada de l'aigua 

dolça, a meitat de segle, mapes i plànols eren ja un 

instrument de treball habitual, ja que, com hem vist, el 

13-01-1757, entre les despeses dels comissionats per a 

inspeccionar la partida d'Urxell per a portar aigua es 

consignava l'existència d'un mapa, suposem que del territori 

que s'havia de travessar i d'algun detall del trajecte de la 

conducció. Un altre document fet en relació a la portada de 

l'aigua és un interessant mapa anònim setcentista que es 

troba l'Arxiu Històric Municipal i duu per títol Plano del 

término de la ciudad de Villena y curso de sus aguas, on es 

representa el territori entre aquesta ciutat de Villena i el 

pantà d'Elx. (22) Finalment, recordem que els arquitectes 

Frància i Gonzàlvez de Coniedo van incloure un plànol del 

traçat de la conducció de l'aigua potable en el projecte, 

plànol desconegut per a nosaltres, però al qual referien la 

memòria i el pressupost de les obres. 

En relació amb les obres d'abastiment d'aigua per 

dins de la població, es feren també plànols de les fonts. Així, 

tenim l'interessant plànol de la Planta de las plazas y fuentes 

de la villa de Elche y fuente del arraval de San Juan, datat el 

1740, on es descriu el sistema hídric dels voltants de les 

places de la Fruita i de Baix, les conduccions, les fonts, els 

pous, la manera de plenar-los i desaiguar-los, etc., ço és la 

"Planta de las dos plazas y dos fuentes que tiene la villa de Elche, 

con la demostración y repartimiento de pilas y conducto y cuántos 

palmos ai de una pila a otra [i el] pozo de agua salada que tiene la 

villa reservada para sus necesidades." (23) 

També hi ha la planta i l'alçat que manà fer el 

Capítol el 1750 per a la nova font que havia d'instal·lar-se en 

la plaça de la Mercè amb motiu de les reformes fetes pels 

mercedaris, i el plànol de la nova conducció d'aigua que 

s'havia de prendre des del molí del Real. Aquests són dos 

documents gràfics referits a les actes capitulars, pero que no 

hem trobat. 

Pel que fa als edificis sumptuaris, destaquen els 
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abundants plànols dibuixats pels arquitectes que 

intervingueren en la construcció de l'esglèsia de Santa 

Maria, la principal obra de la vila durant el set-cents. Però 

hom també encarregà plànols per a la capella de la Comunió 

de dita esglèsia i per a l'edifici de la casa consistorial, del 

qual l'arquitecte Gonzàlvez de Coniedo féu el preciós plànol 

amb l'estat de la façana de la plaça de Baix i la reforma 

projectada, a més de l'interessant dibuix dels ferros dels 

balcons d'aquesta façana, fet probablement pels mestres de 

la vila. Recordem també el plànol setcentista amb una secció 

de l'esglèsia del convent de l'Encarnació, com també el 

plànol per a reparar el pont Vell, possible obra del mestre 

Porras, tots dos d'una elevada qualitat tècnica. 

Tant el Consell com els particulars utilitzaven 

també habitualment els plànols per a la construcció dels 

edificis de nova planta o per a ampliar els existents. Com a 

antecedent podem citar la Trasa per a lo Almodí Nou, 

datable en el sis-cents, on ja hi ha la voluntat de distingir 

entre planta i alçat, encara que d'una forma molt barroera. 

Durant el set-cents en moltes ocasions el Consell inclogué 

en els plecs de condicions que treia a subhasta la planta i 

l'alçat dels edificis que s'havien de construir. Així tenim els 

curiosos dibuixos per a fer la Pescateria Vella, del 1745, els 

quals tenien ja un elevat grau d'exactitud tècnica i d'utilitat 

immediata, malgrat el seu primitiu esquematisme. Tenim 

també la planta que el Capítol acordà que es fes el 1758 per 

a construir les dues casetes del vall, vora la plaça de la 

Mercè, per a les regalies de la vila, les quals es dedicaren a 

tenda i forn. 

Els particulars també contractaren en alguna ocasió 

plànols previs a les obres, encara que, habitualment, aquests 

plànols no tenien una finalitat constructiva sinó informativa, 

bé per a explicar un fet, bé per a acompanyar una 

compra-venda. Així succeí amb un plànol del palau del duc 

d'Arcos dibuixat al cinc-cents amb motiu de la venda de 

l'immoble, qüestions totes elles indicades al mateix títol de 

l'obra, on es pot llegir: 

"Planta iconográfica de la situación antigua de el palacio del 

Excmo. Sr. Duque de Arcos, en la que se manifiestan los vestigios 

de los cimientos de sus oficinas y servidumbre que ha tenido de las 

piezas contiguas a la escala de Santa María, con todos los linderos y 

confrontaciones, según los autos de venta de dicho palacio, con 

fecha 28 de agosto de 1580." 

Per cert, al mateix plànol Ibarra dóna indicacions 

sobre el lloc de la torre de l'homenatge, tot suposant que 

l'edifici era l'alcàsser de la Senyoria. Aquest extrem, però, no 

queda clar i allò representat podria ser algún altre palau, ja 

que els punts antics de referència contradiuen Ibarra en 

assenyalar el carrer Major on, segons Ibarra, s'hauria de 

trobar el riu i la plaça de Santa Maria on, segons Ibarra, 

s'hauria de trobar el carreró a llevant de l'alcàsser. (24) 

Entre els plànols de palaus i cases setcentistes 

tenim els de la planta i les façanes de tres cases entre 

mitgeres dibuixats devers el 1759 per a alçar un pis més en 

el conjunt, plànol que es troba a l'Arxiu Històric Parroquial 

de Santa Maria. Hi ha també el plànol del palau bisbal 

devers el 1770 que es troba en una col·lecció particular i el 

plànol de les cases de la plaça de Baix, amb el disseny de la 

Llotgeta i la Troneta de partir l'aigua, promogudes per 

Carles Montoro i Joan Vaïllo de Llanos el 1741, que 

actualment no se sap on para. 

Recordem, així mateix, l'ús de la planimetria que es feia al 

plànol de noves alineacions del convent de la Mercè 

dibuixat per un arquitecte de l'Acadèmia per al general de 

l'orde mercedària el 1797. I no oblidem, en fi, l'important 

plànol parcel·lari del barri de les Illetes manat fer pel clero 

de Santa Maria cap al 1776 per a poder seguir amb exactitud 

les transaccions fetes amb els solars, ço és el 

"Plano Geométrico de esta Propiedad comprehensivo de las casas 

que ya tenía el Reverendo Clero, fabricadas a la salida de la Puerta 

de Alicante, como también de los sitios establecidos para fabricar 

casas, de sus calles y alreedores o linderos de él, para que sirva de 

govierno y claridad en lo succesivo." (25) 

També en relació a les propietats del Clero hi 

hagué el dibuix d'un mapeta motivat per un acord de partició 

de l'aigüa d'una vessant entre un tal Almela i el clero de 

Santa Maria. Amb tal acord s'havien de posar almèdies per a 

poder dur l'aigua de reg fins una hisenda del clero, situada 

en la Baia. L'escriptura es féu el 1780 i el dibuix es titula 

Plan de parte de la hacienda de la Baya de los Guillones. 

S'hi assenyala el trajecte de l'aigua de la Vessant o camí 

anomenat de l'Aljub del Garrofer, les distintes propietats i 

les parades que s'havien de fer. (26) 
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16. PLÀNOL DE PORRAS 

 

A més dels treballs cartogràfics i planimètrics esmentats fins 

ara, cap a finals del set-cents es dibuixà el primer plànol 

conegut del conjunt de la ciutat d'Elx representat en 

projecció ortogonal. El plànol es titula Topografia, o 

ichonografia, del plan de Elche en donde çe demuestran 

todas sus partes, entradas y salidas, i duu la signatura 

"Porras. Me, Ft,." (01) Es tracta d'un important document on 

la representació és encara malforjada i amb errors d'escala i 

de proporció, però on hi ha present una voluntat il·lustrada 

que el fa relacionable amb la cartografia feta arreu l'Estat a 

finals del set-cents, quan diversos bisbes encarregaren 

plànols per a conèixer els límits de les seues diòcesis i 

Jovellanos, des del Consell de les Ordes Militars, publicà 

prop d'una vintena de mapes dels seus territoris. (02) El 

plánol de Porras està dibuixat amb criteris científics 

moderns, ço és en projecció ortogonal, sense que hi haja cap 

construcció ni element urbà representat en perspectiva o en 

alçat, com no siguen alguns dels arbres dels camps agrícoles 

que envoltaven la ciutat. El nord es troba situat a l'esquerra, 

com fou costum als plànols d'Elx fins ben avançat el nou-

cents, per a poder ajustar la forma allargada de la població al 

format apaïsat del plànol, i el riu Vinalopó duu una fletxa 

que indica el sentit del corrent de l'aigua. No s'indica, però, 

l'escala del plànol ni s'hi inclou cap escala gràfica ni 

numèrica. Una característica remarcable del seu contingut és 

el fet que s'hi assenyalen amb tinta de diferent color els 

territoris de la vila —parròquies de Santa Maria i del 

Salvador— i del senyor jurisdiccional —ravals de Sant Joan 

i de Santa Teresa— com també la gran informació que 

proporciona sobre carrers, places, atzucacs, racons i tota 

mena d'espais públics, i encara sobre els edificis existents a 

la població i els seus voltants més immediats. 

Tant les característiques tècniques de la 

representació com el contingut del document s'ajusten al que 

s'assenyalava en la Ynstrucción para formar Mapas o 

Cartas Geográficas de Provincias, y Planos de Plazas, 

Puertos Bahias y Costas, del 1718, la qual estigué en vigor 

durant una gran part del set-cents i establia que els mapes 

havien de ser més amplis que alts i tenir el nord en la part 

superior; el terreny havia de dividir-se en les jurisdiccions i 

partits, separant els termes per una línia de punts i 

anomenant les diferents parts; s'hi devien assenyalar, entre 

altres coses, i amb el seu nom, camins reials, sendes 

d'arriers, castells, fàbriques, carrers, places, edificis 

principals —com ara esglèsies, convents i palaus— terres 

llaurades i incultes, serres, llacs, rius —assenyalant amb una 

fletxa el seu corrent i indicant si era permanent o s'assecava 

en alguna època de l'any— ponts, molins, boscos, etc. (03) 

No hem trobat cap dada que ens informe del motiu 

pel qual es dibuixà aquest plànol i les actes municipals no 

indiquen res sobre el seu possible origen; tampoc no sembla 

que l'Ajuntament en fes cap ús. Per tant, amb l'escàs material 

de què disposem tan sols podem avançar algunes hipòtesis. 

És possible que tingués una finalitat militar o que estigués 

relacionat amb qüestions fiscals, com moltes de les 

representacions gràfiques setcentistes del territori, 

especialment amb l'intent d'establir el Cadastre d'Ensenada. 

O pot ser també —pel fet d'estar arxivat en el servei de 

l'exèrcit— es trobava vinculat a alguns dels treballs 

d'alçament de plànols parcials fets a Espanya en la mateixa 

època i formar part d'alguna col·lecció de plànols de ciutats, 

com ara la que obtingué el cartògraf Tomàs López del regne 

de València entre el 1771 i el 1787 per a publicar un 

Diccionari Geogràfic d'Espanya. (04) Pel que fa a la datació, 

Gozálvez considera que es pot situar a finals del segle XVIII 

(05) i, en efecte, es pot datar, com a molt prompte, entre el 

1780 i el 1790, ja que hi apareixen consolidades les illes de 

cases del barri del Clero, ocupat en aquesta década. Encara 

que també podria ser més tardà, entre el 1808 i el 1810, i 

estar relacionat amb la construcció d'alguns sistemes 

defensius duts a terme durant la guerra del Francès, com 

sembla voler indicar-se amb la insistencia del títol en 

mostrar les entrades i eixides de la població. Tanmateix, les 

característiques del dibuix del plànol, amb la jurisdicció del 

senyor diferenciada de la de la vila i amb una gran quantitat 

de detalls d'edificis i d'espais públics interiors, potser aquesta 

hipòtesi tampoc no és gaire versemblant. 

Respecte a l'autor, es deu tractar d'un dels mestres 

d'obres que treballaven a Elx a finals del set-cents i principi 

del vuit-cents. Probablement siga el mateix mestre Joan 

Martínez i Porras de qui, com veurem, el Capítol va veure 

una demanda el 26-07-1794, perquè només els mestres 

d'obres acadèmics poguessen signar obres a Elx. Aquest 

mateix mestre degué dibuixar també el plànol del pont Vell 

al qual ja ens hem referit adés. 
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17. PERFIL DE LA CIUTAT 

 

Les intervencions que hem vist fer a Elx durant el set-cents 

canviaren la planta de la ciutat, però també, d'una forma 

molt particular, el perfil, tant per l'inexistència de muralles 

com pel bosc de palmeres que, ja a finals del set-cents, 

envoltava tots els alrededors de la vila. 

A les places fortes setcentistes, les muralles eren 

l'element més important que configurava la ciutat com a 

conjunt, sobretot per la discontinuïtat d'edificació al voltant 

de les defenses imposada per les ordenances militars. (01) 
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La cinta daziaria, el perímetre fiscal, la muralla com a 

contenidor, era allò que més clarament del·limitava les 

ciutats i el principal element urbà visible a les 

representacions gràfiques, tant en les projeccions ortogonals 

com en les representacions oblíqües. Tanmateix, a Elx 

l'inexistència de muralles modernes i la primerenca ocupació 

de les muralles medievals per l'edificació produí una gran 

dispersió de la forma urbana. La ciutat limitava directament 

amb els horts de palmeres, que eren allò que s'havia de 

destruir o incloure en els nous teixits urbans per a permetre 

la creixença de l'urbs mitjançant la incorporació de parts del 

territori agrícola dels voltants. 

Sense límits definitis amb claredat i envoltada pels 

alts i densos palmerars, a Elx els elements urbans i 

arquitectònics que hem vist construir durant el set-cents han 

estat peces especialment importants per a la definició de la 

imatge urbana i per a la identificació de la col·lectivitat en la 

pròpia ciutat. La presència de grandioses arquitectures, com 

ara l'esglèsia de Santa Maria, la Casa Consistorial i les 

esglèsies del Salvador i de la Mercè Nova, o d'elements 

urbans com ara el rellotge de Calendura i les places de Baix i 

de la Mercè, ha estat fonamental en el procés de formació de 

la ciutat actual en tant que artefacte físic, imatge referencial i 

realitat cultural. Es tractava d'un procés paral·lel al que, des 

d'un punt de vista social, s'ha donat amb la representació 

anual de la Festa d'Elx, —mantinguda per l'Ajuntament i 

l'escenografia de la qual també es fixà durant el set-cents— 

ja que aquest espectacle ha estat fonamental per a la cohesió 

i la creació d'una identitat cultural ciutadana per part dels 

il·licitans i del govern municipal d'Elx. D'altra banda, els 

edificis setcentistes foren les grans construccions 

monumentals que marcaren Elx fins el segle XX, tant pel que 

fa a la planta i a l'alçat, com al seu valor d'ús. El pont Vell, la 

caserna de cavalleria, els palaus, els convents, les esglèsies, 

les ermites, els primers equipaments i, sobretot, el temple de 

Santa Maria de l'Assumpció i la casa capitular foren les 

construccions característiques d'Elx fins ben entrat el nou-

cents. 

Fet i fet el perfil més significatiu de la ciutat 

començà a definir-se al set-cents amb l'acabament, en el 

mateix centre de la població, de l'esglèsia de Santa Maria, ja 

que la grandiosa cúpula de teules blaves i l'elegant torre de 

pedra picada destacaren des del primer moment per damunt 

dels horts de palmeres, donant-li una nota d'urbanitat al 

paisatge natural i agrícola que havia crescut al voltant de la 

vila des de l'edat mitjana. A més, aquesta esglèsia recollia 

tota la història de la vila. Només cal pensar que l'altre edifici 

públic important d'Elx, tant des del punt de vista funcional 

com volumètric, era la torre del Consell, construïda molt 

tardanament, al segle XV, mentre que el primer temple a 

l'emplaçament de Santa Maria era la mesquita àrab, 

convertida en esglèsia pels conqueridors catalans i 

aragonesos al segle XIII. Aquest valor simbòlic del temple 

venia reforçat per la important funció de l'esglèsia en tant 

que espai obert i públic els dies catorze i quinze d'agost de 

cada any, quan esdevenia lloc de la representació de la Festa 

d'Elx, la gran celebració del poble. Aquest perfil de la ciutat, 

acabat de construir al set-cents, es mantingué intacte fins la 

segona meitat del segle XX. Com assenyala Serrano, aquest 

perfil urbà de l'Elx antic venia definit per un conjunt de 

cases apinyades que s'estenien per l'esquerra del riu 

Vinalopó sobre les quals emergien tres edificis singulars: un 

castell amb arrels àrabs —l'alcàsser de la Senyoria o palau 

dels Altamira— una esglèsia amb cúpula de teula blava i 

torre prismàtica —la basílica de Santa Maria— i una torre 

gòtica i renaixentista —la del Consell. Tot vorejant aquest 

conjunt hi eren els horts de palmeres, com un bosc. Aquestes 

tres construccions, a més de definir el perfil de la ciutat, eren 

símbol i empremta física en l'espai dels tres poders presents 

a Elx: l'aristocràcia, l'esglèsia i el municpi, els quals detenien 

els ressorts econòmics i socials de la contrada. (02) 

 

NOTES 

(01) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 84. 

(02) Joaquim SERRANO, "El temps dels senyors", La Rella, núm. 3, 

1984, p. 23. 

 

18. REGLAMENTACIÓ DE LES ACTIVITATS URBANES 

 

Una conseqüència de l'esperit il·lustrat que es deixà sentir a 

Elx fou l'inici de la preocupació des de l'Estat i el municipi 

per qüestions de neteja, ordre i policia urbana, la qual cosa 

féu que els poders públics començaren a intervenir 

directament i decidida en la reglamentació dels espais 

públics de la ciutat. Tanmateix, com assenyala Bortolotti, 

segons la mentalitat preburgesa, les normes urbanes 

rarament tenien caràcter abstracte i general, sinó que es 

corresponien amb necessitats contingents. (01) Certes 

normes podien tenir també un contingut polític, com ara la 

prohibició d'alçar edificis d'altura superior a la de la Casa 

Consistorial o la concessió de beneficis als artesans que 

construïren sa casa en el territori de la vila, dues mesures 

que ja hem vist prendre al Consell municipal. 

A nivell estatal, les primeres normes relatives a la 

ciutat sorgiren al regne d'Espanya a meitat del set-cents. Les 

Ordenances d'Intendents i Corregidors del 1749 i de 

Corregidors del 1788, establiren l'obligació dels 

Ajuntaments de vetlar per l'ornat, la neteja, la regulació dels 

traçats i l'empedrat dels carrers. A més, havien 

d'intervenir-hi en edificis ruinosos, edificació de solars, 

construcció d'alberedes en els accesos a les ciutats i en la 

conservació i la reparació de muralles i d'edificis públics. 

Més endavant es van regular també cementeris, festes, 

corregudes de bous, hospicis, etc. en un procés que, com 

assenyala Calduch, malgrat la dubtosa eficàcia inicial, 

configurá una organització legal on l'autoritat municipal es 

veié sotmesa al control de l'administració central, bé 

directament, bé mitjançant diversos organismes, com ara les 

autoritats militars, les acadèmies i, ja durant el vuit-cents, els 

governadors provincials. (02) 

Així, a la Instrucción de Corregidores del 1788, 

Carles III manà que els Ajuntaments vetlaren per la neteja i 

l'ornat de les ciutats, viles i llocs: 

"Prevendrán los Corregidores a los justicias de las ciudades [...] se 

esmeren en su limpieza, ornato, igualdad y empedrado de las calles 

y que no permitan desproporción o desigualdad en las fábricas que 

se hicieren de nuevo [...] Si algún edificio o casa amenazare ruína, 

obliguen a sus dueños a que la reparen dentro del término que les 

señalaren correspondiente; y no lo haciendo, lo manden ejecutar a 
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su costa; procurando también que en ocasión de obras y casas 

nuevas o derribo de las antiguas, queden más anchas y derechas las 

calles y con la posible capacidad las plazuelas." 

I també que 

"en los pueblos que estuvieren cerrados, procurarán que se 

conserven sus murallas y edificios públicos, sin dar lugar a que se 

arruínen, ocurriendo con tiempo a su reparo." (03) 

Pel que fa a la normativa pròpiament urbanística, 

encara que, com assenyala Calduch, durant l'antic règim no 

es pot parlar pròpiament d'actuacions urbanístiques 

clarament organitzades i reglades, sí que hi hagué un cert 

control sobre l'edificació a través de les ordenances 

municipals, sobretot les de policia urbana. (04) Aquesta 

policia urbana, segons Bassols, comprenia comeses que els 

ajuntaments tenien al seu càrrec i es trobava relacionada 

directament amb la seguretat, la salubritat, la comoditat i 

l'ornat de les poblacions, ço és unes comeses institucionals 

sobre les quals es recolzaria el dret urbanístic contemporani. 

(05) 

Al set-cents, com indica Monclús, la teoria i la 

pràctica de la policia urbana tingueren transformacions 

substancials, assolint una concepció moderna d'organització 

racional de l'ordre públic, en ocupar-se tant de les qüestions 

materials de neteja, adornament i embelliment, com del bon 

ordre de la societat i de la ciutat. Entre totes aquestes 

qüestions, les referides al viari prengueren un paper 

rellevant: la neteja i la bona direcció dels carrers, la 

il·luminació, l'empedrat, l'embelliment dels passeigs públics 

amb arbres, bancs i seients, etc., eren objecte de tractament i 

de reglamentació als textos que replegaven els decrets i les 

normes relatives al control de l'espai urbà. El desig de 

seguretat de l'edificació s'unia a la voluntat de facilitar la 

circulació, amb una veritable obssessió de les autoritats per 

eliminar obstacles i eixamplar i regularitzar els carrers, (06) 

com ja hem vist que passà a Elx. 

Pel que fa al control de l'edificació, encara que 

renovellat durant el set-cents, tenia un origen foral i 

medieval i, com assenyala Calduch, quedava reduït als 

nuclis consolidats i les seues immediacions. L'organització i 

planificació del territori es limitava a l'establiment 

d'estructures defensives, la colonització de terrenys erms o 

pantanosos i la construcció de xarxes de camins. (07) 

Calduch ha assenyalat l'existència a Alacant ja a finals del 

set-cents d'una inicipient preocupació d'arrel il·lustrada per 

temes de regulació, ornat i rectificació d'alineacions, com a 

conseqüència de la legislació de caràcter general que 

s'imposava als poders locals i els obligava a intervenir en els 

temes de policia urbana. (08) 

Encara que en menor mesura, durant la segona 

meitat del set-cents, tot seguint l'esperit il·lustrat i les lleis 

dels borbons, hi hagué també a Elx diverses disposicions 

que regulaven —generalment en un sentit restrictiu— les 

activitats urbanes, l'ús dels espais públics i l'activitat 

constructiva. Com assenyala Bonet, la resolució dels 

problemes de la ciutat per als il·lustrats era, bàsicament, una 

qüestió legislativa. La creença en la reglamentació era 

gairebé utòpica i el seu sentit global abarcava tant els 

aspectes arquitectònics de la ciutat com l'ús quotidià i la 

funció social. (09) 

Durant la segona meitat del set-cents, la vila d'Elx 

disposava d'unes Ordenanzas y estatutos de buen gobierno 

de la villa de Elche, aprovades el 1742, on es regulaven la 

producció i el comerç dels diversos productes de la vila —

com ara la sosa, les olives o el gra—, la cura que els 

propietaris havien de tenir del seu bestiar per la vila i el 

camp, la venda de mercaderies —peix, draps, roba, etc.— i 

les activitats dels diferents oficis. Encara que d'una manera 

molt primitiva, en aquestes ordenances ja es contenia una 

inicial policia urbana dels carrers i dels espais públics. Més 

que en qualsevol altra qüestió urbana s'hi insistia en la 

necessitat de no ocupar l'espai públic i de mantenir-lo net. 

Fins i tot el tractament que rebien els carrers era el mateix 

que el dels camins rurals, sense que s'hi plantejassen encara 

diferències entre la ciutat i el camp, en ser unes normes 

úniques per a tot el terme. Així, a l'apartat 50 es preveia que 

cap persona podia 

"tomar ni hacer que otro tome vertientes de otro, ni estrechar 

caminos, ni calles de la presente villa, sus arrabales ni término, ni 

regar, ni echar agua viva de las acequias." 

També a la norma 51 s'establia 

"que ninguna persona pueda poner ni hacer poner estiercol ni más 

suciedades en las calles, caminos, plazas ni en los valles ni en eras, 

(bajo) pena de veinte sueldos." 

I a la norma 52 es deia 

"que ninguno pueda echar aguas que causen mal olor como athún 

abadejo y otras de este género en las calles y plazas, bajo la pena de 

cinco sueldos." 

Finalment, a les normes 58, 59 i 60 es regulaven el 

jornal dels albanyils i les obligacions d'aquests, especialment 

les referents al deure que tenien els mestres de pagar els 

oficials que treballaven amb ells. (10) 

Els acords i bans que al set-cents complementaren 

aquestes ordenances de bon govern de la vila foren 

abundants i configuraren una normativa que no es devia 

acomplir gaire, però amb la qual s'assenyalava una inicial 

voluntat de controlar l'espai públic per part de l'Ajuntament i 

començar a formar una ciutat moderna, amb alguns dels 

elements que l'urbanisme setcentista replegava de la 

Il·lustració. Així, una inicial preocupació a Elx per 

reglamentar l'ús dels carrers com espai públic es donà el 

1744, quan el Capítol considerà 

"los grandes inconvenientes y perjuhicios que resultan de tener 

piedras puestas a la parte de afuera de las puertas de las casas, 

tropesando con ellas y maltratándose muchas personas y asímismo 

con las argamasas o cal que se amasa en calles y plasuelas." 

També es consideraren 

"los notables perjuicios que causan a este común el poner en las 

calles las sobras de las obras que se hasen, impidiendo las salidas de 

las aguas." 

I com a conclusió, s'acordà publicar un ban i fer 

saber que 

"baxo la pena de dies reales quiten las susodichas piedras dentro del 

segundo día y que baxo la misma pena quiten dentro del mismo 

término las argamasas que huviere en las calles y plasas públicas y 

que en adelante en semejantes parajes no la buelvan a amasar y que 

asimismo y baxo la misma pena, ninguno pueda arroxar las sobras 

de las obras en las calles sin pedir licencia a la Villa, para que con 

conocimiento se dé o no permiso." (11) 

Durant la segona meitat del set-cents, el municipi 

inicià també una important tasca de policia urbana que 
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comprenia la inspecció dels edificis en mal estat pel mestres 

d'obres de la vila i l'ordre del justícia perquè fossen derrocats 

o reedificats. El primer acord del Capítol que coneixem 

referent a aquest tema es prengué el 28-06-1768. Hom 

exposà que 

"para evitar lastimosas consecuencias, por los Maestros alarifes 

Matheo Aznar y Xavier Gomis se reconoscan las casas y demás 

edificios que amenasan ruyna y acudiendo a evacuar relación 

jurada de lo que advirtieren, y quienes sean sus dueños, se ponga la 

mano por los señores ministros de Justicia a fin de que se demuelan 

o reedifiquen, según la urgencia lo requiera, a costa de los mismos." 

(12) 

Als pocs anys, el 1776, es tornà sobre el tema, en 

considerar que hi havia moltes cases deteriorades que 

amenaçaven ruïna. Es donava una llista de vuit immobles en 

perill de caure's, assenyaladament una casa del carrer de les 

Ànimes, 

"en la qual esta noche pasada se ha derruido mucha parte de ella y 

resta que la pared de la calle sobre la puerta, y quarto de levante 

amenaza ruína." 

El Capítol acordà de bell nou efectuar 

"la correspondiente visura y reconosimiento por los Maestros 

Alarifes titulares [i que] comparescan a evaquar su relación en 

forma, y fecho, por lo que de ellas resulte se forme expediente 

reservando acordar lo que combenga en este assumpto, a fin de que 

se eviten las desgracias que puedan originarse en la retarda de la 

execución del derribo." (13) 

La neteja dels carrers fou un altre dels temes 

capitals de la policia urbana a Elx en aquesta època, hagut 

compte que no hi havia cap servei de neteja si no eren els 

fematers i els salnitrers. Com hem vist amb la cobertura i la 

reparació de les sèquies, la necessitat de netejar els carrers 

anava vinculada sovint a la processó de la Mare de Déu de 

l'Assumpció, com ara el 1755, quan es netejaren de brossa i 

de pedres els carrers per on havia de passar aquesta 

processó. (14) La neteja de la ciutat, sobretot del fang que es 

feia amb la pluja, el qual s'enduria i dificultava el trànsit, 

començà a preocupar el Capítol durant el darrer quart del 

segle. El 1778, per primera vegada, s'acordà fer un ban 

perquè els veïns netejassen els carrers i així 

"evitar los perjuicios que así al común como a la salud pública 

origina[n] los lodos que por las repetidas lluvias existen en las 

calles." 

S'ordenava que cada veí 

"limpie las respectivas fronteras de las casas de su habitazión y 

morada y ponga las ruínas en los parages que lo permitan, a dejarlas 

limpias y sin el expresado embarazo, o bien sea arrogándolas a la 

rambla o en otros sitios permitidos." (15) 

El 1790 el Capítol expressà la seua preocupació pel 

mal estat dels carrers, els quals tenien necessitat de ser 

netejats 

"de la inmundicia que en muchas de ellas se reconosen puestas al 

arrimo de las paredes desde tiempo hase que se hizo la limpia y 

mondadura de las acequias que cruzan por ella y otras cosas 

pertenecientes al aseo con que deven estar las calles y plazas, 

evitando los parages peligrosos que por su desigualdad pueden 

suceder alguna desgracia." 

S'acordà que el mestre d'obres i el síndic fessen 

inspecció i informe. (16) El mateix passà el 1794, en 

considerar que 

"las calles de esta villa y entradas de ellas y sus arravales se hallan, 

a causa de las muchas lluvias pasadas, la mayor parte inpracticables 

las unas por los escombros del barro duro en sus seras y carriles 

ondos." 

A juí dels capitulars, la gravetat del cas requeria en 

aquesta ocasió ordenar mitjançant ban públic 

"a todos los vecinos de esta villa y sus arravales procedan todos a 

limpiar y componer cada uno el frente de sus casas, dexando las 

calles con igualdad, quitando los montones que ha hecho el barro 

en las seras, llenando las carriladas ondas y separando el barro echo 

ya sieno en los parages que ya se advierte echa fetor." (17) 

A final de segle es feren més habituals els bans de 

neteja, com ara el del 1799, pel qual es féu saber els veïns 

que, amb motiu de les festes d'agost d'aquell any, havien de 

tenir els carrers "limpios y aseados, sin embarazo de 

carruajes." A més, l'Ajuntament recomanava que "en las 

noches de víspera y día, pongan luses en sus balcones y 

ventanas." (18) Aquests anys, l'Ajuntament també prengué 

mesures de policia urbana relatives a la seguretat pública, 

com ara la del 1782, quan s'establí la vigilància de places i 

carrers, amb dos serenos o vigilants nocturns que havien de 

fer ronda des de les 11 de la nit fins la matinada, tenint 

només de sou l'almoïna dels veïns. (19) 

Un altre aspecte de la reglamentació de les 

activitats urbanes empresa pel municipi aquest segle fou el 

control de l'ús dels espais públics. La importància 

representativa i funcional de les places de la Mercè i de 

Baix, les més significades de la població, s'evidenciava, a 

més d'amb les reformes i el control de l'edificació que ja 

hem vist, amb l'intent de regular els usos que s'hi podien 

donar. Pel que fa a la de la Mercè, la influència del convent 

es deixà sentir també en l'ús que es feia d'aquest espai. Així, 

el 1747 el comanador dels mercedaris exposà al Consell que 

havia posat plet per 

"la excesiva molestia e inquietud que padecían los individuos de su 

comunidad en la frequencia de multitud de galeras y otros carruajes 

que paran en la Plazeta de dicho Convento, donde estaba la 

Alameda, motivada así de los irracionales que las tiran como de las 

mal sonantes voces de los Aurigas que los goviernan." 

El comanador, tanmateix, oferia retirar el plet si 

l'Ajuntament disposava 

"que en dicho sitio no paren las galeras ni carruajes, y con esto 

conseguir la Comunidad la quietud y sosiego que desea." 

El Capítol accedí a la petició i publicà un ban fent 

saber als veïns que cap galera no podia aturar-se 

"de noche ni de día en todo el sitio que antes era alameda, ni al 

arrimo del Convento." (20) 

A la plaça de la Mercè, en canvi, es feien actes 

públics i recreatius, com ara corregudes de bous, ja que no 

debades era l'únic espai obert de grans dimensions pròxim a 

la població. Així, el 1769 s'hi cel·lebraren 

"tres días de toros de corro, para la diversión del pueblo, en los tres 

días siguientes al de San Juan." (21) 

També el 1792 el Consell donà permís per a fer 

quatre dies de corregudes de vaques a canvi que els 

promotors fessen una "oferta graciosa i voluntaria" a 

l'hospital de la vila (22). Ibarra identifica l'espai on se 

celebraren aquestes corregudes de vaques —que no ve 

indicat a l'acta capitular— amb la plaça de la Mercè. (23) 

Per a aquesta mena d'esdeveniments, els sol·licitants 
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acostumaven a construir amb taulons i fustes rogles enmig 

de l'espai públic, com s'anota al llibre de capítols en relatar 

els succeïts i problemes que hi va haver en la primera 

correguda que es féu d'aquestes quatre del 1792. (24) 

Però allò mes característic de les dues places 

extramurs d'Elx —la de la Mercè i la de Baix— era la funció 

d'espai del mercat que tingueren durant el set-cents i gran 

part del vuit-cents. Aquesta funció de mercat coincidia amb 

la que, com hem vist, assenyala Bonet per a les places 

majors espanyoles. Tanmateix, els intents municipals per a 

traure el mercat —o la venda d'alguns articles— de la plaça 

de Baix van ser continuats, encara que no s'aconseguí fins 

que es construïren els pavellons destinats expressament a 

mercat a finals del vuit-cents. Així, el 1750 el Capítol 

considerà "lo indecente que parece que en la plaza mayor, 

donde concurren las personas visibles de esta villa," es 

vengués l'herba d'Oriola i les estores i demés obra d'espart 

de Crevillent, "ocupando gran parte de dicha plaza", i, com 

hem vist, acordà traslladar el mercat d'aquests articles a la 

plaça del Pont i fer-ho avinent als veïns amb la publicació 

d'un ban. (25) En canvi, quan el 1767 el rei concedí a Elx un 

dia de mercat franc a la setmana —dissabtes— se cel·lebrà 

uns mesos a la plaça de la Mercè però, després, es traslladà a 

la plaça de Baix. (26) 

Molts productes es devien vendre també pel carrer, 

al marge de l'espai del mercat, com ara la neu, mercaderia 

insòlita que els de l'Alcoià portaven a l'estiu. Segons Ramos, 

el 1789, Josep Brotons, qui abastia de neu la vila d'Elx, 

sol·licità que se li permetés donar gel en lloc de neu. (27) 

A meitat de segle, el Capítol dictà també normes per a 

regular l'ús que feien del sòl de terra de les places de la 

Mercè i de Baix els qui replegaven la terra dels carrers per a 

extreure'n el salnitre, producte utilitzat per a la fabricació de 

pólvora. Aquesta activitat degué començar a donar-se en 

aquells mateixos anys, ja que a les actes capitulars hom 

sembla referir-se'n com una novetat. El cas és que, com diu 

Ibarra, els encarregats de replegar la terra de la via pública 

"debían arañar demasiado el piso", ja que el 1757 

l'Ajuntament considerà 

"los perjuicios que se experimentan en la plaza Mayor de esta villa i 

plazuela de la Merced, después de la novedad de barrerse por los 

salitreros, pues sobre allarse considerablmente destruydas, se teme 

sea superior el detrimento en las cañerías que por las mismas 

cruzan" 

així que acordà que 

"se prevenga al jefe de los operarios para que en lo sucesivo se 

abstengan de barrer dichas plazas, como y también las calles por 

cuyas transita la cañería." (28) 

Un altre lloc que tingué gran activitat pública a Elx 

al segle XVIII fou l'espai situat al voltant de la caserna de 

cavalleria, enfront de la qual, a l'espai on es trobaven unes 

eres comunals, es formà l'actual passeig de les Germanies, 

l'únic espai lliure històric del raval de Santa Teresa. El 1771, 

el Consell veié una instància on, amb motiu de la festa de 

l'Assumpció, un particular demanava fer 

"funsión de dos días de toros de muerte y uno de corrida, al frente 

del Cuartel, en el mismo sitio que lo isieron el año pasado." (29) 

També el 1802 Leonardo Lópes demanà llicència per a 

"formar una plaza para correr novillos junto al Quartel de 

Cavallería" i advertia que 

"puede nesesitarse de arrimar algunos palos a la pared del Quartel 

para construir dicha plaza, como otras veces que se ha hecho en el 

mismo sitio y para ello en su posición de que no se perjudicará el 

edificio y quando alguna cosa se advirtiere, está pronto el 

exponente a repararla a sus costas." 

A l'expedient consta l'informe favorable del mestre 

Felip Garcia i l'autorització municipal. (30) 

Un altre aspecte de les reglamentacions urbanes 

setcentistes es refereix a la prohibició d'algunes de les 

activitats públiques que la gent acostumava a fer per carrers i 

places, els quals, com hem dit, començaven a ser considerats 

ja via pública, ço és un espai de trànsit o lloc de pas que 

calia preservar del tumult dels veïns i dels usos populars. 

Així, el 1767 l'oïdor que entenia en la causa del tumult hagut 

a Elx l'any anterior, Felip Musoles, dictà una ordre contra les 

albaes que es cantaven pel carrer amb motiu dels vetllatoris 

d'infants. Per a Musoles, 

"en la presente villa se advierte y experimenta la mala conducta de 

que con motivo y pretexto de velar en las enfermedades y muertes 

de los parvulillos, se juntan por las noches varias gentes de ambos 

sexos que [...] procuran con músicas, cantares y bayles inquietar no 

solo los de la casa que tal vez fatigados desean la quietud si 

también la vezindad." 

L'oïdor manà, doncs, que es publicàs ban per a no 

permetre "semejantes diversiones con pretexto alguno." El 

Consell es va referir a aquesta activitat com a "bayles y 

cantares con motivo de Mortichuelos" y acordà que l'ordre 

de Musoles "se coloque en los libros capitulares para su 

observancia." (31) 

Unes altres prohibicions encara foren freqüents. 

Segons Ramos, el Consell prohibí el 1772 les disfresses de 

carnestoltes i el 1781 el corregidor de Xixona ordenà que en 

el territori de la seua administració se suspengueren les 

corregudes de bous i que no es prodigassen els permissos 

per a representar comèdies ni fer balls, ja que tals activitats 

eren motiu de pèrdua de jornals i de danys espirituals. Del 

1789 Ramos cita diversos bans que prohibien jurar, trencar 

els diumenges i les festes de precepte; jugar a jocs prohibits; 

portar armes prohibides; transitar de nit després de les deu 

en hivern i de les dotze en estiu; anar en quadrella; aturar-se; 

eixir de casa després de les vuit sense portar llum; deixar els 

carruatges al carrer; deixar soltes les cavalleries en terrenys 

conreats; vendre gèneres els diumenges, excepció feta dels 

comestibles, etc. (32) 

Entre totes aquestes reglamentacions tenia una 

especial importància per a l'imatge urbana l'obligació que els 

carrers quedassen completament lliures, sense carruatges, els 

quals s'havien de guardar dins de les cases, norma estatal de 

la qual se'n féu ressò l'Ajuntament d'Elx el 1779, quan el 

Capítol veié la Reial Cédula relativa a 

"que en las calles de las poblaciones no estén coches, galeras, 

carros ni otro género de carruaje por el perjuicio que causa su 

manción en ellas, especialmente en noches tenebrosas y obscuras y 

indistintamente, sin atendencia a los sitios anchos o estrechos, pues 

en unos y otros son dañosos." 

El Consell ja havia dictat un ban donant a conèixer 

l'ordre, però, com els elxans no en feien cas, acordà "dictar 

providencias para su observancia" i féu un altre ban avisant 

que s'imposarien multes als infractors. (33) No sabem si 

finalment aquesta disposició es va complir o no al set-cents, 
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però a finals del vuit-cents s'originà el tipus de casa de planta 

baixa propi de l'eixample d'Elx que pot ser es trobava 

relacionat amb la casa rural valenciana dels segles XVI i XVII 

i que, com veurem, tenia una entrada de carro central i una 

quadra a la part de darrere, on es podien disposar tant els 

carros com les bèsties. 

Un aspecte vistós de les activitats que durant el set-

cents es desenvolupaven als carrers d'Elx eren certes 

celebracions públiques, les quals solien ser lluïdes i 

comportaven disfresses, carrosses i desfilades. La més 

important era la de Setmana Santa, on tenia una rellevància 

especial el pas de la Mare de Déu de la Soledat i en la que, 

com hem vist, hi va haver discrepàncies entre el Consell 

municipal i el bisbe Tormo; però també hi havia d'altres 

celebracions, com ara la de la Vinguda, en desembre. Així, 

el 1770 per a agraïr a la Mare de Déu de l'Assumpció que 

hagués passat la pesta, el Consell acordà celebrar 

sumptuoses festes el dia de l'aniversari de la seua vinguda, 

amb un lluït acompanyament de diversos subjectes que 

representaven les dotze tribus, dotze patriarques, quatre 

heroïnes, dances d'indis i la dels nanos i amb un carro 

triomfal que indicava el Misteri de l'arribada de la Nostra 

Patrona. (34) 

Tanmateix l'autoritat eclesiàstica tenia grans 

prevencions contra els possibles excessos profans i 

pecaminosos en les festes religioses. Això féu que l'esglèsia 

dictàs també diverses normes regulant les activitats urbanes, 

restringint les diversions i manifestacions de festa i d'alegria 

popular. Un dels més contundents fou l'edicte del 1750 fet 

pel bisbe d'Oriola Gómez de Teran a la vista del culte que 

celebraven 

"assí a imagenes que están en las iglesias y sus capillas, como en las 

colocadas fuera de ellas, tanto por Cofradías como por Barrios y 

personas particulares." 

Segons el bisbe, en aquest culte 

"se ha introducido, induciendo con su infernal astucia a que todo el 

esmero de las fiestas y celebridades sean ya ocho o quinse o más 

días de bayles públicos, ocupando mañanas, tardes, y el todo de las 

noches en plazas, calles y otros sitios, nombrando una mujer que 

llaman Reyna o condesa, con el encargo de mandar a todas con la 

publicidad, falta de decoro correspondiente [...] y formando juegos 

públicos de naypes y de otras clases con el pretexto de diversión y 

recoger limosnas extendiéndose a expender los caudales tal vez 

recogidos y tributados a los Santos en comprar barajas de naipes y 

otros medios de iguales diversiones, ya comprando algun toro o 

toros que corren en cuerda por las calles [...] concurriendo con los 

tropeles y peligros que son consiguientes en el bullicio y mezcla de 

todas clases de personas de forma que se desvian tanto de lo 

correspondiente a la celebridad christiana que antes paresen 

funciones gentilicas." 

El bisbe concloïa que 

"no pudiendo estos hechos ser de obsequio de Dios, ni admitido por 

religión y culto [...] mandamos a todos los fieles de esta nuestra 

Diócesis que en adelante con el pretexto de las fiestas o 

celebridades que se ofrezcan a Dios Nuestro Señor, Su Santísima 

Madre o los Santos y benditas almas no se puedan tener ni tengan 

bayles públicos ni otro algún divertimento profano, como de juegos 

públicos, de toros, naypes ni otro alguno aunque sea para ayuda a 

los gastos de fiestas, obras de iglesias, capillas, retablos o para otro 

cualquiera gasto." 

Malgrat la contundència de la prohibició, el bisbe 

deixava clar el seu respecte per la competència civil en el 

tema, ja que, segons deia, 

"con este nuestro edicto no nos intrometemos ni menoscabamos en 

impedir que con otros motivos temporales puedan solicitarse de 

quien corresponda la licencia de los festejos lícitos de las claces 

referidas o otras con que no sean al nombre de Santos y en que 

verse immirtion de lo sagrado con lo profano." (35) 

També a final de segle, el 1794, el bisbe d'Oriola 

aprofità la guerra d'Espanya amb França per a demanar al 

Consell l'acord de suspendre "toda causa de recreo y 

festejo", la qual cosa acceptà el Capítol, acordant, a més, a 

canvi, fer rogatives i traure en processó la imatge de 

l'Assumpció. (36) 

Mencionem, finalment, un aspecte de la vida 

urbana a Elx que tingué una gran incidència al vuit-cents, ja 

que va delmar la població i comportà un greu atràs 

econòmic. Es tracta de les epidèmies que començaren en 

aquesta època. Així, n'hi hagué de terciana entre el 1785 i el 

1787 i de pigota el 1797. La primera ja es va consignar als 

llibres d'actes el 1785 tot dient que 

"mucha parte del vecindario se halla padeciendo la epidemia de 

tercianas y calenturas malignas, cuya constelación cada día va 

extendiéndose, según relación de los medicos." 

El Capítol acordà implorar l'auxili diví mitjançant 

la intercessió de la patrona, fent-li missa solemne i traent la 

imatge en processó. (37) Però el 1787 continuava l'epidèmia 

i es féu una nova 

"rogativa pública con exposición de la Virgen pidiendo por la salud 

pública, sumamente alterada a causa de la epidemia de tercianas 

que se padece." (38) 

Un indicatiu del caràcter laic, tant de les 

processons de la patrona, com de la mateixa Festa d'Elx, era 

el fet que, com veiem, sempre era el Consell, i no el clero de 

Santa Maria, qui acordava fer les processons de rogativa i 

traure la Mare de Déu de l'esglèsia. 
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19. GREMIS, TÍTOLS, ACADÈMIA 

 

El gremi era la forma feudal d'organització del treball 

artesanal. Com assenyala Ruiz, era, en part, associació 

professional obligatòria i exclussivista i, en part, corporació 

privilegiada. La seua missió era institucionalitzar la divisió 

jeràrquica que hi havia entre les distintes activitats artesanals 

i mercantils, en funció de la qual es controlaven el treball, la 

producció, els excedents i els intercanvis. Els seues 

membres, dividits en tres categories —mestres, oficials i 

aprenents— estaven subjectes a una estricta reglamentació 

encaminada a mantenir aquesta divisió jeràrquica i també a 

regular la producció i protegir corporativament els artesans i 

les seues famílies. El gremi, en tant que associació 

d'artesans, defenia l'estructura artesana i familiar del treball, 

però, per això mateix, impedia la divisió social del treball, 

frenava l'increment de la producció mitjançant la introducció 

de noves tècniques i instruments i impossibilitava relacions 

de producció més avançades amb mires a la productivitat del 

treball. (01) 

Calduch ha caracteritzat la pràctica professional del 

Gremi d'Albanyils i de Pedrapiquers en quatre aspectes: en 

primer lloc, la transmisió dels coneixements que es donava 

mitjançant l'aprenentatge amb el mestre en el treball diari, 

fonamentada en l'acumulació d'experiències i en el recurs a 

solucions concretes tradicionals avalades per l'ús. En segon 

lloc, la pervivència de models i de llenguatges arquitectònics 

agafats d'exemples concrets coneguts i immediats. En tercer 

lloc, l'absència de plantejaments teòrics i disciplinars més 

enllà de la pràctica constructiva. I en quart lloc, la 

confluència en la figura del mestre gremial de les activitats 

pròpies del projecte, de l'organització de l'obra, del control 

dels materials, de la construcció i de la direcció. (02) 

Però, com assenyala Jesús Marcos, el fet 

fonamental en la moderna història de les professions de la 

construcció fou la creació de la Real Academia de Nobles 

Artes de San Fernando el 1757 i tot intent d'entendre la 

pràctica professional de l'arquitectura i l'edificació dels 

darrers dos segles ha de partir de la revolució institucional 

introduïda per l'Acadèmia en la vella estructura gremial que 

fins aleshores, i des de feia segles, havia presidit l'activitat 

constructiva. Els significats social i polític d'aquesta 

institució anà més enllà de la vessant professional, encara 

que el seu objectiu declarat era la instauració d'un nou ordre 

professional en la construcció que per primera vegada es 

basava en títols "oficials" en un sentit modern, ço és en 

sabers, llicències, atribucions i prerrogatives professionals 

sancionades per l'Estat i ja no pels gremis i per les 

corporacions locals. Això era conseqüència del fet que 

l'estructura de l'activitat professional en el sector de la 

construcció havia deixat de ser unitària i homogènia i 

necessitava d'una creixent divisió del treball, especialment 

en les obres públiques monumentals, d'acord amb els 

pressupòsits de la burgesia com a nova classe social que 

s'anava fent amb el poder politic. (03) Així, doncs, al llarg 

de la segona meitat del set-cents, la pràctica dels arquitectes i 

dels mestres d'obres acadèmics es va situar enfront de la 

pràctica dels gremis i dels mestres d'obres gremials, 

l'estructura dels quals, tres quarts de segle després, acabaria 

desapareixent, subordinada i anihilada per la nova estructura 

professional. 

A Elx, però, fins ben entrat el nou-cents, no es va 

establir cap arquitecte i només hi havia els arquitectes 

vinguts de fora, la major part dels quals solien fer tan sols un 

peritatge o una obra. Un cas especial fou el de Marcos 

Evangelio, qui hi visqué uns quants anys, encara que les 

seues relacions amb la vila no foren gaire bones. Uns altres 

arquitectes i enginyers que van treballar a Elx aquest segle 

foren Gaspar Cayon, Pere Torbe, Pere Ferran de Ara, 

Miquel Frància, Josep Gonzàlvez de Coniedo i Vicent 

Gascó, important arquitecte académic que fou director de 

l'Acadèmia de València. (04) Tots ells, però, venien a Elx de 

pas, per mor de les grans obres de la ciutat: el pont Vell, la 

caserna de cavalleria, el pantà o l'esglèsia de Santa Maria. 

Per contra, durant el set-cents, a Elx hi havia establerts 

nombrosos mestres d'obres, gremials primer i acadèmics 

després, algun d'ells ben dotat per al dibuix, com ara Porras 

o Gonzàlvez o l'agrimensor Joan Baptista Laiglesia. A més 

dels mestres dels quals ja hem parlat, Esteban cita diversos 

mestres acadèmics naturals d'Elx o que hi treballaven i que 

van obtenir el títol a l'Acadèmia de Sant Carles de València 

o van demanar examinar-se. Així, Jaume Agueda de 

Sanchez, titulat el 1800, qui era mestre albanyil des del 

1785; Joan Botella i Torres, veí d'Elx, titulat el 1801, qui 

tenia 31 anys quan sol·licità examinar-se; Cristòfol Cubero i 

Soler, titulat el 1872; Josep Anton i Garcia, nascut a Catral i 

titulat el 03-06-1801, qui era mestre albanyil d'Elx des del 
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1784 i sol·licità titular-se d'arquitecte, però l'Acadèmia no li 

contestà; Joan Baptista Gonzàlez (o Gonzàlvez) i Bonet, 

titulat el 29-09-1799, qui era mestre d'obres del gremi d'Elx 

des del 1787; Francesc Navarro de Guzman, titulat el 

20-09-1799, qui també era mestre d'obres del gremi d'Elx 

des del 1787; Francesc Penalva de Alavastre, titulat el 

28-03-1799, als 46 anys, qui era mestre d'obres del gremi 

d'Elx des del 1785 i son germà Manuel Penalva de 

Alavastre, també titulat el 28-03-1799, als 50 anys, qui era 

mestre d'obres del gremi d'Elx des del 1778.(05) 

D'altra banda, a Elx els gremis foren una institució 

de gran importància durant tot el set-cents i tingueren una 

gran influència en la vida cívica de la població. Un d'ells fou 

precisament el gremi dels mestres d'obres o albanyils, format 

a començament del segle. Així, el 25-07-1703, segons 

Ramos, el Consell llegí un memorial presentat pels mestres 

d'obres d'Elx en el qual demanaven se servís la vila formar 

l'ofici d'albanyils i fer els capítols convenients per a la 

conservació d'aquest ofici. Els consellers deliberaren i 

acordaren formar 

"l'ofici d'albanyils en aquesta vila per a lluïment de les processons i 

utilitat dels veïns, en la mateixa conformitat que es trobaven els 

altres gremis." 

El 21-12-1703, el nounat gremi d'albanyils reparà 

l'ermita dels Àngels, la qual es trobava aleshores en un estat 

ruinós, i erigiren aquesta advocació mariana en la seua 

patrona. Com duien gastats molts diners en materials, 

acudiren al Consell perquè els afavorís amb la cobrança 

d'alguns lluïsmes i dotacions dels que antigament tenia la 

fundació de l'ermita, com així ho acordà la vila. (06) 

A meitat de segle ja es considerava que el 

d'albanyils era un dels cinc gremis antics que hi havia a Elx. 

Així es referia en una Reial Ordre del 1745 que creà nous 

gremis a més dels cinc que "desde inmemorial" hi havia a la 

vila i que eren el de fusters, el de sastres, el de sabaters, el 

d'espardenyers o soguers i el d'albanyils. Amb la Reial Ordre 

esmentada s'establiren, entre d'altres, el gremi de ferrers i 

serrallers i el de teixidors de lli, de cànem i de cotó, oficis 

que ja es treballaven a la vila, "aunque sin el examen y 

aprovazión que corresponde y sin tener para su susistencia la 

regla y estatutos que los demás gremios", per la qual cosa 

era la mateixa vila qui havia demanat al Consell de Castella 

que s'aprovaren les ordenances i estatuts d'aquells nous 

gremis. (07) Segons Ruiz, aquest moviment encaminat a la 

renovació de les ordenances dels vells gremis, com també a 

l'estructuració en nous gremis d'alguns oficis ja existents, 

fou generalitzat arreu el Pais Valencià entre el 1740 i el 

1770 i era indicatiu de l'interès de constituir organitzacions 

que dirigissen el creixement de les artesanies sorgides amb 

el desenvolupament agrícola i demogràfic del set-cents. (08) 

Un document interessant per a saber el 

funcionament del gremi d'albanyils a Elx al llarg de gairebé 

un segle, des de la meitat del set-cents fins la seua 

desaparició, és el llibre del gremi, conservat a l'Arxiu 

Històric Municipal, per donació dels hereus del darrer 

mestre que el va tenir, de la familia dels Penalva. Aquest 

document porta per títol Libro de los estatutos, ordenanzas y 

juntas del Gremio de albañiles, que principió en el año 1703 

y aora aprobadas por el supremo y Real Consejo de 

Castilla. Año 1750. A més dels estatuts, s'hi inclouen les 

actes celebrades pel gremi des del 1753 fins el 1834. 

Aquestes sessions a les quals s'ajuntaven els mestres del 

gremi es feien, segons les mateixes actes, a l'ermita dels 

Àngels. Els estatuts del gremi de meitat del set-cents 

comprenien vuit ordenances, amb normes sobre organització 

i elecció de representants, com també sobre els drets dels 

agremiats. Segons això, 

"ninguno que no sea examinado por el referido gremio de Maestro 

no pueda trabajar en dicha villa de Elche y su jurisdicción, sino que 

sean oficiales embiados por algún maestro." 

També es fixaven les taxes per examens, les quals 

eren variables segons els aspirants fossen fills o gendres de 

mestre d'obres o no tinguessen cap relació amb el gremi, i 

també segons fossen il·licitans o forasters. Entre les 

obligacions del gremi es trobava la de mantenir un estendard 

de domàs per a 

"acudir a las procesiones que les mandara la villa o a las funciones 

que la zittada villa celebrare en recocijo de la coronación de los 

Príncipes i Reyes de España." (09) 

A més, com hem vist, durant tot el set-cents hi 

hagué un mestre d'obres titular de la vila, precedent 

immediat dels actuals arquitectes municipals, el qual 

s'encarregava habitualment de fer les reparacions i les obres 

quotidianes demanades pel Consell, com també les obres 

que no s'havien de subhastar. No es tractava, per suposat, 

d'un jornaler ni d'un treballador a sou, com els escrivans o 

els advocats, sino mesaïna una barreja d'empresari i de 

tècnic municipal, ço és un mestre que tenia els seus oficials i 

la seua colla d'obrers, els quals, tot plegat, posava al servei 

del municipi per a fer obres. Aquest mestre d'obres titular de 

la vila també informava sobre cases en ruína, valorava 

terrenys destinats a via pública, feia inspeccions i redactava 

projectes i pressupostos de les obres que s'havien de traure a 

subhasta. A meitat del set-cents el mestre titular de la vila 

d'Elx era Mateu Asnar i en acabar-se el segle ho era Felip 

Garcia, qui apareix constantment a les actes municipals a 

partir del 1760. Hi ha també un Felip Garcia titular de la vila 

d'Elx de qui es diu en una carta del 1796 escrita pel mestre 

d'Alacant Marc Arques que havia arribat a titular-se per 

l'Acadèmia de Sant Carles. (10) En efecte, Felip Garcia 

havia obtingut el títol el 04-02-1791, als 43 anys. (11) Però, 

com veiem, les dades no són concordants, ja que la data i 

l'edat de titulació de Garcia dóna per al seu naixement el 

1748. Això ens fa pensar que hi va haver a Elx, 

successivament, dos mestres d'obres anomenats Felip Garcia 

—pot ser pare i fill— els quals ocuparen el càrrec de mestre 

titular de la vila durant 53 anys, entre el 1760 i el 

30-07-1813. El primer hauria estat un mestre gremial i el 

segon arribà a ser mestre acadèmic. El canvi de nissaga, amb 

la substitució de Mateu Aznar pel primer Felip Garcia, no 

degué ser del tot pacífica, ja que el 1759 Aznar es queixava 

al Consell perque havia advertit que les obres municipals se 

li encomanaven a Garcia, en lloc d'a ell, sent com era que 

son pare i son avi 

"siempre han tenido el honor de serbir a esta Ilustre villa en quantas 

obras de albañilería se le ha ofrecido y el mismo honor ha 

experimentado el supplicante hasta últimos del año pasado 1758." 

Conseqüentment, demanava seguir amb el càrrec, (12) cosa 

que no aconseguí. 

A més dels mestres d'obres, enginyers i arquitectes, 
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durant el set-cents hi hagué a Elx uns altres professionals 

titulats que tenien relació amb l'arquitectura i la incipient 

urbanística de l'època: els geòmetres agrimensors. Segons 

Capel, mentre que la topografia era la branca científica que 

estudiava àrees reduïdes de la superfície terrestre i les 

representava cartogràficament, l'agrimensura era l'art que 

donava les regles per a la mesura i partició dels camps, 

podent incloure-hi la representació cartogràfica de les 

parcel·les i les explotacions agràries. Capel indica que a 

l'Espanya setcentista l'agrimensura es desenvolupà en relació 

amb diversos factors, entre els quals cal destacar l'elaboració 

del cadastre, primer a Catalunya i, a partir del 1749, a 

Castella, com també a l'interès pel problemes agraris: 

rendiment de les terres, valoracions, roturacions, nous 

regadius, transferències de propietat i desig de saber 

l'extensió exacta de les seus propietats per part de convents, 

ordes militars, nobles i particulars. Hi hagué també una 

revalorització de les propietats urbanes i perifèriques en 

relació al creixement de les ciutats i la construcció de 

mansions, parcs i jardins, amb els consegüents problemes de 

representació gràfica. Tot plegat fou un estímul per a la 

realització de treballs d'agrimensura. Com indica Capel, en 

una societat predominantment agrària com l'espanyola del 

set-cents, en la qual el 1787 els llauradors i jornalers eren el 

71% de la població activa, i en una conjuntura d'augment de 

les rendes agrícoles, de roturació de terres marginals i de 

transferències de propietat, els agrimensors acomplien un 

important paper en el funcionament de l'ordre econòmic i en 

el manteniment de la pau social. Per les característiques de 

l'ofici, durant la segona meitat del segle hi hagué una 

tendència a unir el treball de l'agrimensor i el del mestre 

d'obres, com mostra el llibre d'Antonio Plo y Camín El 

Arquitecto Práctico, Civil, Militar y Agrimensor (Madrid, 

1767). (13) 

Sabem que a finals del set-cents era habitual que 

l'Ajuntament d'Elx veiés el títol dels agrimensors que venien 

a treballar a la ciutat, extrem que es feia constar en acta. 

Així, el 1778 el Capítol veié un títol "del arte de agrimensor" 

a favor de Pedro Laiglesia, lliurat pel secretari de la Junta de 

l'Acadèmia de València, acordà que es complís i li tornà el 

document. (14) Potser que aquest Pedro Laiglesia fos el pare 

d'un altre agrimensor, Joan Baptista Laiglesia, l'estimable 

dibuixant que féu el plànol del barri del Clero devers el 1799 

i el plànol del cementeri d'Elx el 1807. El 13-05-1785 el 

Consell veié un altre títol d'agrimensor a favor de Francesc 

Díez de Sempere, el qual s'especifica que venia certificat per 

Tomàs Bayarri, secretari de l'Acadèmia de Sant Carles. 

També en aquest cas s'acordà el compliment i que es tornàs 

el document a l'interessat. (15) El 1787, en veure el Capítol 

un altre títol d'agrimensor a favor de Joan Brufal s'esmentà 

de nou a l'acta de la sessió que havia estat expedit per la 

Reial Acadèmia de Sant Carles i, davant la pretensió de 

Brufal, com els altres que hem vist, d'establir-se a Elx, el 

Capítol acordà expressament que 

"se tenga por tal Agrimensor al referido Juan Brufal, exerciendo 

libremente el dicho exercicio y que se le satisfagan los derechos 

correspondientes." (16) 

L'activitat constructiva a Elx durant la segona 

meitat del set-cents fou intensa no sols en les grans obres i 

edificis públics que ja hem vist, sinó també en les petites 

obres particulars i féu que la vila començàs a reglamentar 

l'activitat dels albanyils d'una forma "moderna", encara que 

dins de l'estructura gremial, fixant jornal i horari de treball. 

Així, en sessió del 04-03-1786, el Consell veié un memorial 

signat per Thomàs Carranza, Joan Penalva i Jaume Pons, 

"Clavario y Mayorales del Gremio de Alvañiles", en el qual 

sol·licitaven que el Consell augmentàs el seu jornal "y el de 

sus oficiales en las obras que asisten llamados por los 

vecinos" ja que, segons argumentaven, "el aumento de 

precio que han tomado los comestibles en esta Villa" feia 

que la majoria dels oficials del gremi se n'anassen fora del 

terme, 

"quedando expuestos los Comunes de Villa y Universidad a 

careser, o, a lo menos, no tener artífises a sus devidos tiempos para 

las muchas obras que ocurren tanto en ellos como en el término." 

Després que l'escrivà complimentà la diligència i els síndics 

redactaren l'informe, el Consell acordà que 

"dichos Maestros y oficiales del relatado Gremio de Albañiles 

puedan llevar y lleven por su jornal diario en las obras a que 

asistan, assí dentro del Poblado de esta Villa como en lo restante de 

su término, es a saber: los Maestros nueve sueldos y los oficiales 

siete [...] con la precisa obligación y condición y no sin ella, de que 

hayan de principiar su trabajo diariamente en cualquiera de las 

obras a la salida del sol y persistir en él hasta su puesta, con 

aquellos descansos que se necesitan para el almuerzo y comida de 

ora y media en el imbierno y dos horas en el verano, lo que 

establece el presente cabildo desde el día de mañana para govierno 

en lo succesivo." 

A més, el Consell manà que es fes saber l'acord "al 

público por medio de bando para su observancia y 

gobierno." (17) 
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20. CONTROL ADMINISTRATIU I CONFLICTES 

PROFESSIONALS 

 

El control sobre l'arquitectura pública i religiosa que d'ençà 

el 1784 exercí al regne de València l'Acadèmia de Sant 

Carles fou, com assenyala Veges Tu, la primera forma 

d'intervenció de control per part d'un organisme superior al 

municipi sobre la transformació urbana de les poblacions. 

(01) De totes les normes estatals sobre les prerrogatives de 

l'Acadèmia vam tenir puntual notícia a Elx. Així, la facultat 

d'exercir el control sobre els projectes la trobem 

documentada a l'Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria 

en una carta impresa de Thomàs Bayarri y Espinosa, 

secretari de l'Acadèmia. (02) Aquesta carta, datada el 

25-07-1784, anava dirigida 

"a cada una de las Justicias Ordinarias de las Poblaciones del 

presente Reyno de Valencia, a los Reverendos Curas, y demàs a 

quienes conviniese." 

Hom hi feia referència a una altra carta del comte 

de Floridablanca datada el 24 de juny, dirigida a l'Acadèmia 

i vista per aquesta en sessió de 13 de juliol. El comte feia 

avinent que era desig del rei "promover las tres Nobles 

Artes, creando y dotando varias Academias para facilitar su 

estudio" i, com que n'era segur "que su Academia de S. 

Carlos obra con el mayor zelo en la enseñanza de su 

instituto, y en llevar a debido efecto sus Reales intenciones", 

Sa Magestat havia volgut manifestar-li el seu apreci 

"poniendo a su cuidado las Obras que se hubiesen de hacer 

en los Templos y demás lugares sagrados" i havia resolt que 

fos l'Acadèmia de Sant Carles "la que conozca en ese 

Reyno, y decida entera y esclusivamente en todo lo que 

pertenezca a este ramo." (03) 

Així, des del 1784 quedaven traspassades a 

l'Acadèmia de Sant Carles les facultats de tutela i de control 

dels edificis públics que eren pròpies de la Real Academia 

de San Fernando de Madrid, segons la Reial Ordre del 

25-11-1777, en la qual el rei encarregava que se 

"consultasen a la Academia de San Fernando, siempre que de 

caudales propios, o a expensas de los Fieles, se hicieren algunas 

obras en los Templos, u otros lugares sagrados, remitiendo los 

dibuxos de los Planos, Alzados y Cortes a la referida Academia, 

para que las examinase con atención y brevedad, y sin el menor 

gasto, ni dispendio de los interesados." 

La finalitat de la consulta era que l'Acadèmia, 

"según el mérito, o errores que contuviese, indicase el medio más 

adaptable al logro de los proyectos que se formasen, con 

proporción al gasto que quisiesen hacer las personas que los 

costeasen." 

En realitat es tractava, com hem dit, d'un principi 

de control administratiu sobre l'edificació, ja que no s'havia 

de "permitir se hagan obras de la mencionada clase sin el 

previo examen correspondiente", arbitrant un procediment 

segons el qual 

"primero se le presenten los Diseños de los Planos, Alzados y 

Cortes, con sus formales proyectos, y que esto verificado los mande 

pasar V. E. íntegros a esa Real Academia [...] para que los haga 

presentes en la inmediata Junta, donde se examinarán, y [...] 

autorizado su dictamen por Certificación del secretario, volverá a 

pasarse todo a V. E. con dicho dictamen de la Junta para que se 

entregue a los interesados, quienes habrán de arreglarse 

puntualmente a él." 

Si el judici de l'Acadèmia "contubiese la 

aprobación de los Diseños y proyectos, tendrán las partes 

plena libertad de ponerlos en execución." Tanmateix, 

"si en algún caso estimase la misma reprobar en el todo, o corregir 

en parte aquellos proyectos que se la presenten, deberán los 

interesados hacerlos mejorar y corregir por el Profesor que a su 

arbitrio eligiesen, y executado volverlos a presentar 

inmediatamente por el mismo conducto [...] para que examinados 

de nuevo en la Academia haga esta los cotejos oportunos y proceda 

a su aprobación si los encuentra arreglados." 

Això sí, en l'ordre reial s'advertia que per cap motiu 

s'havien d'exigir "derechos a las partes en Obras de esta 

clase", s'encomanava a l'administració que "se impidan las 

dilaciones, y concurran a facilitar todos los medios 

conducentes a promover esta clase de Obras", i, finalment, 

quan s'hagués de corregir un projecte 

"se entregará en la Junta a uno de los profesores, para que este 

estienda el dictamen arreglado a la resolución [...] y que este trabajo 

se distribuya alternativamente entre todos los Profesores, y que ni 

por él, ni por otro Indivíduo se lleve con ningún pretexto ni motivo 

interés o derecho alguno." (04) 

També el 1787 el Consell municipal d'Elx va veure 

un exemplar imprés expedit pel comte de Floridablanca amb 

la reial resolució segons la qual es prohibia que 

"ningún tribunal, ciudad, villa, ni cuerpo alguno eclesiástico o 

secular, pueda conceder título de arquitecto ni de maestro de obras, 

ni nombrar para dirixirlas al que no se haia sujetado al riguroso 

examen de la Academia de San Fernando o San Carlos, en el 

Reyno de Valencia, aboliendo los privilegios que se conservan en 

algunos pueblos de dar títulos de Arquitectos o maestros de obras y 

otras cosas." 

El Capítol acordà que "se cumpla y execute la 

expresada resolución y que se haga saber al gremio de 

albañiles", com també unir l'imprés a "la Mano de Órdenes 

Superiores." (05) Aquesta era l'ordre definitiva per al control 

administratiu de les obres a través dels arquitectes 

acadèmics. Segons Calduch, l'enfrontament entre el gremi 

de València i l'Acadèmia de Sant Carles, primer pel control 

exclusiu de l'ensenyament i després pel de l'exercici 

professional, tingué tres conseqüències: l'abolició del gremi 

d'albanyils el 1789; la renovació de les ordenances el 1791, 

amb la limitació de poder fer treballs només mecànics, sense 

capacitat per a projectar ni dirigir obres; i, finalment, la 

constitució com a Congregació de mestres d'obres el 1796, 

organisme amb fins assistencials i representatius, però sense 

poder real i sense autoritat sobre els titulats acadèmics. (06) 

A moltes ciutats es notà tot seguit el nou estat de 

coses. Sabem que a Alacant els mestres d'obres titulats per 

Sant Carles presentaren queixes davant l'Acadèmia. Així, el 

1791 denunciaren certs mestres d'obres que havien estat 

nomenats per l'alcalde, el 1792 denunciaren l'intrussisme 

dels albanyils i els anys 1804-1805 denunciaren el gremi 

d'Alacant per seguir donant títols de mestres d'obres. (07) A 

Elx, en canvi, durant el set-cents, la incidència social de la 

nova reglamentació fou escassa, com quedà demostrat el 

1794, en un prolegomen de les disputes entre els 

professionals de la construcció que foren habituals el segle 

següent. Així, el 31-01-1791 el veí d'Elx Joan Martínez i 

Porras (probable autor, recordem-ho, del plànol d'Elx del 



 213 

Servei de l'Exèrcit i del dibuix per a la reparació del pont 

Vell) va obtenir el títol de mestre de l'Acadèmia de Sant 

Carles als 62 anys (08) i el 1794 presentà al Consell un 

memorial amb el seu títol de mestre d'obres acadèmic 

demanant els drets exclusius en l'exercici de la professió que 

li reconeixia l'Acadèmia, la qual cosa el Capítol no acceptà. 

L'acord del Consell deia que 

"respecto a la facultad que en él se le concede por la Real 

Academia de San Carlos de Valencia para que [...] pueda tasar, 

medir, ydear y dirigir las obras de la especie y naturaleza de casas y 

edificios particulares, no es con inivición a los demás Maestros de 

obras del Gremio de esta villa que se rige por sus ordenansas 

aprovadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla" 

per la qual cosa, concloïa contundent el Capítol, 

"no [h]a lugar a su pretención y síñase a los usos y facultades que 

literalmente se le conceden limitadas en su título." (09) 

Aquesta resposta del Consell d'Elx, tan favorable 

als mestres gremials no acadèmics, era lògica si tenim en 

compte que ni la vila necessitava titulats acadèmics per a les 

seues obres ni, sobretot, estava disposada a perdre el poder 

que representaven les prerrogatives que tenia sobre el gremi 

d'albanyils, les normes del qual controlava, com acabem de 

veure, tant pel que fa al sou com a la jornada laboral. 

Tanmateix no tardaren a sorgir conflictes entre la 

vila i el gremi. Així, el 1796 s'inicià un important contenciós 

entre ambdues institucions, després que el gremi pujàs pel 

seu compte el preu dels jornals d'oficials i de mestres, sense 

tenir el corresponent permís i llicència de l'Ajuntament, com 

era preceptiu i s'havia fet el 1786. A la vista de la novetat, el 

Capítol, en una duríssima sessió, acordà "se guarde 

inviolablemente en lo succesivo lo establecido y 

preceptuado en dicha Acta Capitular [del 1786]" sota pena 

de 10 lliures i de 15 dies de presó als infractors de l'ordre, 

podent arribar a la privació de l'ofici si els albanyils es 

negaven a assistir "en las obras que se les necesite y llame." 

(10) La contestació del gremi a l'acord capitular fou un 

extens i interessantíssim memorial al qual s'acompanyaven 

certificats dels jornals dels mestres d'obres d'Alacant i 

d'Oriola i on es queixaven de la resolució de l'Ajuntament, ja 

que, segons deien, tots els altres oficis guanyaven més diners 

que ells i els preus havien pujat molt per a tothom els 

anteriors deu anys. El gremi, tanmateix, no entrava en el 

fons de la qüestió, que era l'obligació de demanar permís a la 

vila, la qual cosa havia originat el conflicte. Es curiós 

constatar com el mateix gremi atemptava contra els seus 

interessos corporatius en reclamar llibertat per a anar a 

treballar o no en ser cridats, segons el jornal previst, ja que 

aquesta mateixa llibertat va ser la que invocaren setze anys 

després les Corts de Cadis per a suprimir els gremis. Ara, 

però, els albanyils consideraven que no era potestat del 

Capítol privar de l'ofici de mestre ni "coartar nuestra 

voluntad, libre como la de los demás Maestros y operarios." 

El gremi acabava l'exposició amb l'amenaça de portar 

l'Ajuntament a juí si no s'hi avenia, encara que 

"nos ha parecido muy del intento implorar su benignidad, primero 

que impetrar judicialment la subsistencia de la moderada y 

equitativa resolución del Gremio." (11) 

Però el Capítol, sense considerar el tema dels preus 

i els jornals, insistí en "el desacato cometido por los 

suplicantes en haber obrado de propia autoridad en el 

asumpto" i, encara que els síndics informaren favorablement 

la pujada dels jornals, advertiren que se'ls fes saber al clavari 

i majorals del gremi 

"lo mal que han operado en subir el jornal de su absoluta, y sin 

darlo a entender a quien es devido, según y como lo han practicado 

en otras ocasiones, mandándoles se abstengan en lo succesivo de 

inovar cosa alguna respecto a el jornal de maestros y oficiales." 

Els síndics recomanaven comminar els agremiats 

perquè anassen "a las oras que se les señaló tanto en el 

Ymbierno como en el verano" en la sessió capitular de deu 

anys arrere. Finalment, el Capítol se'n féu ressò de l'informe 

dels síndics i apujà lleugerament els jornals: cinc reals per 

dia als mestres i quatre reals per dia als oficials, però 

mantingué les penes de multa, presó i retirada de l'ofici si es 

contravenien les seues ordres. (12) L'any següent, el 

20-12-1797, el gremi dels obrers de vila, ja més obedient, 

sol·licità i obtingué de l'Ajuntament un lleuger augment de 

jornal, mantenint l'horari de treball i cuidant que els 

albanyils 

"en el medio año desde octubre hasta fin de marzo devan asistir a la 

obra con desayuno." (13) 

Però a finals de segle, com hem vist, hi hagué prou 

mestres d'obres que decidiren titular-se per l'Acadèmia i 

aquests mestres acadèmics, com veurem, protagonitzaren 

diversos enfrontaments amb els mestres gremials i amb els 

albanyils durant el segle XIX. Habitualment, aquests mestres 

presentaven el seu títol a l'Ajuntament, qui els donava 

l'enterat i ho anotava en l'acta. Així ho feren Manuel i 

Francesc Penalva, tot just després de titular-se, com hem 

vist, el 1799. A més, en la mateixa sessió en la qual el 

Capítol veié aquestes titulacions, considerà que 

"el Ayuntamiento únicamente tiene nombrado un maestro titular de 

obras que lo es Felipe Garcia Menor [i que] a efecto de tener 

higualmente otro, nombra el cavildo por tal Maestro de obras titular 

de esta Villa a Francisco Penalva." 

Aquest nomenament de Francesc Penalva, però, no 

fou efectiu ja que Garcia continuà exercint el seu càrrec 

d'una forma única i absoluta. (14) El mateix 1799 el Capítol 

veié dos títols més emesos per l'Acadèmia en favor de 

Baptista Gonzàlbes y Francesc Navarro, pels quals "consta 

havérseles creado Maestros de Obras." (15) El 1800 veié el 

títol de mestre d'obres despatxat per l'Acadèmia en favor de 

Jaume Agueda, qui, com veurem, féu abundants treballs a 

Elx el segle XIX. (16) I el 1801 es veié el títol de mestre 

d'obres concedit a Joan Botella i Torres. (17) 

Anotem finalment que el 1796, el mateix any que 

es plantejà el conflicte que hem narrat entre el gremi i el 

Capítol, es veié un primer cas d'incompatibilitat a Elx d'un 

mestre d'obres. Així, el Consell s'assabentà que el mestre 

Manuel Penalva, nomenat per la vila per al reconeixement 

del carrer que confinava amb l'esglèsia nova del convent de 

la Mercè, era "interessat" en l'assumpte "y como tal deve ser 

separado y nombrar otro en su lugar a fin de evitar 

incombenientes", per la qual cosa farien la visura el mestre 

pedrapiquer Joaquim Yrles i el mestre d'obres Felip Garcia. 

(18) 
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1.05. IL·LUSTRATS 

 

La nova relació entre els territoris d'Europa —pel que fa a 

les comunicacions— iniciada durant la Il·lustració comportà 

a l'Estat espanyol importants intervencions de l'administració 

pública en els camins. I alguna d'aquestes obres afectaren 

Elx, ja que hi passava la via que anava des de València a 

Oriola, Múrcia i Cartagena, anomenada camí de Castella. 

Les reformes de camins iniciades pels borbons en la segona 

meitat del segle afectaren aquesta i altres vies del terme, del 

manteniment de les quals s'encarregava la vila. 

Aquestes actuacions es poden relacionar amb l'obra 

dels viatgers il·lustrats que recorrien l'Estat per aquests 

camins per a conèixer els recursos naturals, humans i 

industrials de les ciutats i viles, amb la finalitat de reformar i 

millorar els regnes d'Espanya. Els viatgers il·lustrats que 

arribaren a Elx —Salvador, Peyron, Townsend, Laborde i, 

sobretot, Cavanilles— oferiren una imatge de la població 

qualitativament distinta de la que havien dibuixat els 

viatgers dels segles anteriors. Durant el set-cents vingué 

també a Elx un altre viatger, Ambrosio de Morales, 

comissionat pel rei per a les excavacions arqueològiques 

d'Illici. Amb els il·lustrats arribaven a la nostra població 

alguns dels aspectes ideològics més significatius del 

pensament i de les aspiracions del set-cents espanyol. 

 

00. BORBONS 

 

Segons Sanchis, el règim institucionalitzat en la Nova Planta 

no era l'absolutisme d'un rei de dret diví amb missió 

ecumènica, sinó el d'un Estat racionalista i abstracte dedicat 

al bé públic. Els ministres de Felip V (1700-1724 i 

1724-1746) i Ferran VI (1746-1759) seguiren una política 

reformista i filoburgesa que propugnava la racionalització de 

l'Hisenda, el foment de les fonts de riquesa, l'educació 

popular i el regalisme de l'Estat enfront dels privilegis de 

l'esglèsia. Posteriorment, a mitjan segle XVIII, l'Europa 

occidental visqué una fase d'expansió econòmica que 

coincidí a Espanya amb el regnat de Carles III (1759-1788). 

Assolida l'estabilització econòmica, el ministeri reial fou 

reorganitzat el 1766 amb elements il·lustrats que reformaren 

les estructures de l'Estat i de la societat. (01) 

Segons Sanchis, l'esperit optimista, generós i 

emprenedor de les classes dirigents al segle XVIII es 

manifestà arreu el País Valencià en diversos aspectes. Així, 

a més de les Pies Fundacions i dels Almarjals d'Elx, dels 

quals ja n'hem parlat, es milloraren i completaren canals de 

reg —com ara la Sèquia Reial del Xúquer (1771)— es 

renovaren els conreus —els agrònoms anglesos i francesos 

elogiaren la complexitat i el perfeccionament de les eines 

agrícoles i l'organització dels regs valencians— es crearen 

noves indústries —com ara la fàbrica de ceràmica de 

l'Alcora (1727)— i hom s'esforçà a perfeccionar les 

existents, com la de filatures de seda (1781); es crearen 

també una Escola Industrial (1778) i una de Nàutica. 

Tanmateix, l'esclat de la Revolució Francesa (1789) canvià 

el signe dels temps i, en l'ordre econòmic, el final del segle 

fou de depressió, la qual cosa comportà des del 1794 una 

inflació monetària amb la subsegüent puja dels preus 

alimentaris. Finalment, durant els vint anys del regnat de 

Carles IV (1788-1808) es congrià al País Valencià, diu 

Sanchis, l'esperit revolucionari. (02) 

Les actes del Capítol municipal d'Elx a penes fan 

referència a la vida política espanyola. Tan sols trobem 

consignada en la sessió del 09-01-1789 la mort del rei Carles 

III i l'acord, en conseqüència, de prohibir 

"todo género de diversiones públicas, en atención al tránsito de esta 

vida a la otra de nuestro católico monarca." (03) 

També hi hagué un reflex a la vila de les guerres de 

final de segle amb França, ja que en sessió del 03-04-1793, 

amb motiu de la declaració de guerra, el Capítol s'oferí al rei 

per a donar-li prova "de amor, gratitud, celo y interés." (04) I 

un any després, el 1794, es posà un sobrepreu a la sal com a 

contribució de guerra. (05) 

 

NOTES 

(01) Manuel SANCHIS, La ciutat de València, 1972, p. 353 i 357. 

(02) Ibídem, p. 360 i 381. 

(03) Libro de Cabildos, acta del 09-01-1789, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 03-04-1793, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 25-04-1794, AHME. 

 

01. CAMINS 

 

És sabut que les vies de comunicació foren un dels elements 

territorials que més preocupà els il·lustrats. 

Conseqüentment, la vila d'Elx tenia força cura dels camins 

que travessaven el terme i de les entrades i eixides de la 

població. Com hem vist, la mateixa construcció del pont 

Vell sobre el profund barranc del Vinalopó i les nombroses 

reparacions que s'hi feren durant el set-cents tenien relació 

amb l'interès del Consell per fer passar per Elx els viatgers i 

les mercaderies que circulaven entre Múrcia, València i 

Castella. 

Els pocs camins que hi havia per a unir les 

poblacions dels regnes d'Espanya els feia més valuosos, ja 

que, com assenyala Melià, les comunicacions i els transports 

marítims podien donar un volum més grans de bescanvis, un 

major comerç que no pas unes escasses comunicacions 
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terrestres. Els medis de transport terrestre eren pocs i 

quedaven reduïts a la carreta per a les mercaderies i a la 

diligència per a les persones i fins i tot quan mancava una 

via oberta, com ara els camins de carreta i els camins reials, 

calia fer el trànsit a llom de bèstia. Les rècules de mules que 

es formaven per a traslladar d'un lloc a un altre les 

mercaderies havien de ser-hi tan nombroses com escassa la 

seua capacitat de transport. Segons Melià, només els camins 

reials podien permetre amb una certa comoditat la circulació 

de carros, de carretes i de carruatges per a viatjar les 

persones i fer el tràfic de mercaderies. Per aquestes rutes es 

devia produir el principal intercanvi de materies primeres i 

de productes elaborats, ço és el comerç a l'engròs, mentre 

que el comerç a la menuda es devia fer a llom de cavalleries 

que, soles o en rècules, constituïen la forma més emprada 

pels arriers que anaven d'un indret a un altre bescanviant i 

venent productes. Malgrat les limitacions imposades per uns 

mitjans de comunicació tan rudimentaris, traginers i 

comerciants feien el possible per portar tota mena de 

mercaderies als llocs més allunyats. Així, com hem vist, al 

vuit-cents Davillier veié elxans venent palma a Marsella i al 

set-cents Cavanilles constatà haver vist crevillentins venent 

estores a París i torrentins que a l'estiu anaven a Madrid a 

vendre orxata de xufa i aigua de civada, per no parlar del 

comerç que practicaven els de Salem i Ibi, els quals, com 

hem dit, guardaven la neu a l'hivern en pous dalt de la 

muntanya i a l'estiu la baixaven a les poblacions més grans 

de les contrades veïnes, com ara València, Alacant o Elx. 

(01) 

També Fontana ha descrit l'Espanya de meitat del 

set-cents com un estat atrasat, una agregació de cèl·lules 

rurals aïllades amb un tràfic insignificant entre elles, on la 

major part del transport es feia amb animals de càrrega, com 

es descrivia a una font contemporània, força inspirada per 

Alberoni, qui fou ministre de Felip V: 

"El comercio en el interior del reino no encuentra más facilidades 

que en los paises más salvajes: los caminos son todavía los mismos 

que había en los tiempos en que cada provincia constituía un reino 

particular, que no tenía mas riqueza que sus cosechas y que debía 

guardar los desfiladeros que impedían a su vecino venir a saquearla. 

Apenas si los mulos pueden cruzar Castilla. En un pais atravesado 

por ríos espléndidos, se ignora el uso de las embarcaciones. Las 

mercancías remontan y descienden los cursos del Guadiana, el Ebro 

o el Tajo a lomos de acémilas." (02) 

Com és sabut, un dels aspectes pel qual es 

preocuparen els il·lustrats i els governs dels reis borbons fou 

la composició d'aquesta xarxa de camins i la creació d'una 

xarxa de canals navegables, infraestructura territorial 

imprescindible per a poder distribuir productes i mercaderies 

i potenciar, per tant, les fonts de riquesa. (03) Segons 

Sambricio, durant la segona meitat del set-cents el regne 

d'Espanya visqué un moment singular des del punt de vista 

econòmic i la primacia que fins aleshores havia caracteritzat 

Madrid, a partir del 1730 passà a la perifèria de la península 

i la major part de les ciutats portuàries —Barcelona, 

Tarragona, Alacant, Cartagena, Cadis, Vigo, Corunya, 

Santander i Bilbao— desenvoluparen una important activitat 

comercial. Com a conseqüència d'aquest fet el comerç a 

Castella experimentà un estancament, per a remeiar el qual 

la nova economia política intentà desenvolupar la riquesa. 

Així, el 1763 el padre Sarmiento escrigué un memorial sobre 

"la necesidad que hay en España de unos buenos caminos reales y 

de su pública utilidad. Y del método de dirigirlos, de marcarlos, 

construirlos, comunicarlos, medirlos, adornarlos, abastecerlos y 

conservarlos." 

Segons Sambricio, en aquest text es contenia un 

dels resultats més importants del nou punt de vista de la 

proposta de comunicacions terrestres. Així, Sarmiento 

propugnava el traçat de 32 linies rectes que, des del remat de 

la capella del Palau Reial, seguint els 32 vents de l'agulla de 

marees, es dirigirien envers tots els extrems d'Espanya. 

Aquestes línies assenyalarien els camins reials, mentre que 

els provincials seguirien les cordes dels cercles imaginaris 

que, amb centre a Madrid, tallarien aquestes línies. Cada cert 

tram hi hauria paradors, pedres indicadores, caserius perquè 

els camins no quedassen solitaris, arbrats, plantacions, 

ermites i fondes amb cirurgià i ferrador, com també cases 

per a correus i postes. Per a Sarmiento, doncs, els camins, no 

havien de conduir enlloc per a no potenciar els llocs on ja hi 

havia riquesa, sinó que, pel contrari, el camí havia de ser 

l'aglutinant de noves instal·lacions i de noves riqueses que 

començaven amb els equipaments del voltant del propi 

camí, iniciant així una nova ordenació del territori. La 

política de camins proposada per Sarmiento era 

complementària de les actuacions dutes a terme per 

Floridablanca en les carreteres de Madrid a Irún, a 

Andalusia, a Barcelona, a Galícia i a Extremadura i de les 

propostes de construir canals i de repoblar certs llocs, com 

ara Sierra Morena, la Manxa o Extremadura (04) 

També al Pais Valencià, segons Sanchis, les 

carreteres, tan abandonades durant segles, van tenir alguna 

millora durant el regnat de Carles III. Així, el 1761 es 

construí el camí reial de València a Madrid per Silla, 

Alberic, Xàtiva i el port d'Almansa, camí del qual eixia un 

ramal per Villena i Montfort fins Alacant, Elx i Oriola. 

També s'intentà, segons Sanchis, mantenir l'ordre públic al 

camp i, així, el capità general de València organitzà el 1769 

la companyia de Minyons, tropa lleugera de fusellers 

encarregada de la persecució dels bandolers, sufragada pels 

municipis, la qual perdurà fins el 1868. (05) En realitat, 

però, les intervencions en carreteres foren prou minses i, de 

fet, no s'arribà a construir cap carretera reial adequada, ja 

que a meitat del vuit-cents Madoz encara deia que no hi 

havia carreteres en bones condicions a l'Estat Espanyol. Allò 

que es va fer al set-cents fou plantejar les bases legals per a 

construir la xarxa de carreteres. Com assenyala García 

Ortega, fins el set-cents no es pot parlar en un sentit estricte 

d'una legislació espanyola de camins, ja que els segles 

anteriors només hi va haver preceptes aïllats que no 

constituïen un conjunt de normes tendents a regular 

específicament ni la matèria viària considerada de forma 

global ni tan sols algun dels seus principals aspectes. (06) 

Tanmateix, com assenyala Calduch, la manca de 

professionals escaients —enginyers— i la prioritat que es 

donà a la xarxa de canals navegables —per ser molt més 

rendible el transport en vaixell— malgrat el seu fracàs, 

retrasaren la posada a punt de la xarxa de carreteres i féu que 

la construcció efectiva d'aquesta xarxa, ja durant el terç 

central del vuit-cents, fos gairebé contemporània de la de 

ferrocarrils. (07) 
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Amb tot, de la preocupació setcentista dels governs 

borbons per les vies de comunicació generals del regne i del 

Consell municipal pels accesos a la població, sorgiren 

algunes intervencions en les infraestructures viàries existents 

al nostre terme, com també que Elx formàs part d'un dels 

primers nous camins que es plantejà traçar a Espanya durant 

el set-cents, l'itinerari que anava des d'Oriola a la Font de la 

Figuera, el qual es va preveure que passàs per la nostra 

població. D'altra banda, per a la cura dels camins, la vila 

dedicà quantitats importants durant la segona meitat del 

segle, dictant disposicions a propòsit per a obligar els qui 

tinguessen carruatges a portar runes i pedres per a reparar el 

sòl de terra com una obligació més imposada pel municipi. 

A més del manteniment dels camins existents, la vila es 

preocupà també de mantenir les servituds i entrades a Elx, 

tot seguint una línia d'actuació en la qual van reeixir els 

governs central i municipal a l'Espanya setcentista. Així, la 

vila intervingué en la permanència de la senda del portell de 

Granyana a través dels horts de la Mare de Déu, 

"antiquísima senda que ha servido y sirve para el tránsito de 

los vecinos", en la qual, com hem vist, el 1774 els 

administradors del vincle de Caro havien plantat palmeres, 

ço és 

"un nuevo plantío de palmas en terrenos de la expresada senda, en 

perjuicio de la pozezión en que [els veïns] se hallan, quieta y 

pacíficamente" 

i açò motivà la intervenció del municipi en defensa del dret 

de pas. (08) Són també abundants les notícies que 

evidencien la importància que durant la segona meitat del 

set-cents tenien els camins per a la vila d'Elx, conseqüència 

directa de la política de modernització dels reis borbons i de 

les ordres dictades pels seus ministres. Així, el 1747, el 

Capítol considerà 

"lo imposibilitado que se halla el camino real que va a la ciudad de 

Alicante y la cortedad de medios de esta villa" 

i acordà composar-lo, 

"concurriendo para ello todas las galeras de esta villa y término por 

tanda y que los peones y capasos necesarios se paguen de rentas del 

común." 

S'acordà també posar multes als veïns que no hi 

anassen, les quals s'haurien d'aplicar a les despeses de 

composició del camí. (09) Aquest acord es completà uns 

mesos després, quan el Consell tornà a considerar que 

"los caminos que salen de esta villa para Castilla y Alicante se 

hallan algo maltratados" 

i que el remei menys costós per a reparar-los era 

"que las ruhinas de las obras que se sacan de esta villa a los terrenos 

de la rambla, se manden sacar a los paraxes que haya comodidad a 

la salida de esta villa y entrada de dichos caminos y haciendo 

montones de ellas se mandarán después extender donde convenga." 

Així, doncs, s'acordà publicar ban perquè el veïnat 

hi tragués la runa de les obres —a excepció de la terra, que 

s'havia de dur en uns altres terrenys— i la deixàs en 

muntons, distribuïts conforme s'indicava: 

"para el camino de Alicante, delante del huerto de Don Juan 

Miralles, enmedio de la plazuela que se forma entre los huertos de 

Don Antonio Llanos y Dn. Joseph Ribera, dexando libre el paso 

para los carruages, y para el camino de Castilla, desde la esquina de 

la casa del huerto de Dn. Joseph Ribera, camino de los Molinos, en 

el ensanche que hay arrimado a dicho huerto [h]asta Candalix." 

Segons els capitulars, quan el muntó de runa fos 

prou gran s'havien de convocar galeres i homes "para que lo 

acomoden donde más falta haga." (10) 

L'any següent, el 1748, un representant de la vila 

d'Asp exposà a la d'Elx la necessitat d'obrir un camí carreter 

entre ambdues viles, a través de la hisenda de Carrús, per on 

anava el camí de ferradura ja existent, "pues con esto se 

conseguiría el comercio con más facilidad y menos gasto." 

Segons es deia a l'acta, la vila d'Asp ja tenia obert i en 

condicions aquest camí fins el molló del terme i el Consell 

d'Elx acordà "se ponga corriente el citado camino" i pagar-

ho del producte del Saladar. (11) 

Les despeses en diners foren quantioses durant els 

anys cinquanta. El 1753 el Consell donà el vist i plau a un 

compte de 238 lliures que s'havien gastat en la composició 

del camí reial d'Alacant. (12) I el 1758 s'acordà compondre 

també el camí de Castella que, segons els capitulars, es 

trobava intransitable. En aquesta ocasió s'hi gastaren més de 

227 lliures, però aquesta quantitat li semblà excessiva a 

Ibarra, qui, en el comentari a l'acta, anotà que havia observat 

que, de tant en tant, "la composición del citado camino venía 

consumiendo algunas libras" i es demanava si aquest 

lliurament no eixugaria algunes despeses imprevistes, "como 

más adelante ocurriría con las famosas composiciones de la 

cañería [d'aigua potable]." (13) 

La vila d'Elx també tingué intervenció en l'arribada 

a Espanya de Carles III i el seu trasllat a Madrid des del port 

d'Alacant, encara que el camí del rei no passava per la 

població ni pel terme. Malgrat això, el 1759 el corregidor 

manà que es compongués el camí d'Alacant a Madrid, tot 

prevenint l'arribada de Sa Magestat. Segons diversos 

memorials corresponents a la distribució de les tasques entre 

els pobles i les notes preses per a l'obra, les millores que 

s'havien de fer comprenien la suavització de costeres, la 

rectificació de revoltes, l'execució de conductes subterranis 

per a travessar el camí, la construcció de ponts, etc. Segons 

sembla, Elx es mostrà reticent a ajudar Montfort, com li 

pertocava, ja que el corregidor hagué d'insistir perquè la vila 

donàs l'ajut 

"inmediatamente, según las órdenes que tengo comunicadas al 

Cavallero Governador de la plaza de Alicante, por creerse arribar a 

aquel puerto el señor rey Don Carlos." (14) 

L'ordre del corregidor es va veure en Capítol del 

05-09-1759 i el Consell acordà cooperar en la reparació de 

les dues llegües de camí que li pertocaven, "a causa de 

esperarse el tránsito por él en el desembarco del señor rey 

Carlos tercero", qui venia des de Nàpols. Així, doncs, posats 

en contacte amb Montfort, Elx havia d'enviar els peons 

corresponents. (15) 

El mateix 1759 hi ha notícia per primera vegada de 

l'ocupació d'una part del camí vell d'Alacant, "a costa del 

tránsito" la qual cosa ha estat una pràctica habitual des 

d'aleshores fins l'actualitat i ha fet que s'haja estretat 

considerablement aquesta via. En aquest ocasió el fet es 

denuncià davant el Consell, qui manà fer inspecció i reposar 

les coses al seu estat anterior. (16) 

Conforme avançava el segle augmentà la 

preocupació del Consell pels camins que eixien d'Elx i, així, 

el 1767 el síndic procurador general féu extenses 

consideracions sobre l'interès que la conservació dels camins 
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tenien per al regne, com també que els d'Elx "se enquentran 

quasi intransitables desde la salida de la población hasta en 

toda la extensión de su huerta." El síndic plantejava 

l'establiment d'una policia de camins perquè els propietaris 

en tinguessen cura i no els fessen malbé, però tan sols 

s'acordà fer un ban advertint el veïnat d'aquests extrems i 

ordenant que no els regassen amb l'aigua que se n'eixia de 

les sèquies. Així mateix, els mestres d'obres titulars de la vila 

havien de fer un estudi dels ponts que caldria fer en els 

canals i les sèquies que travessaven els camins i calcular-ne 

el cost. (17) 

La vila d'Elx tingué també coneixement de les 

ordres dels ministres de Carles III sobre composició de 

camins. Així, el 1772 el Capítol en va veure dues, una del 

comte d'Aranda que portava data de tres anys abans, el 

23-06-1769, i l'altra de l'intendent del regne. El primer 

manava als justícies dels pobles de la carrera des d'Ocaña a 

València, 

"a quienes se presentase estta orden que, entretanto que se 

construye en la devida forma el camino nuevo, recompongan los 

malos pasos que haya en el viejo, segun les previniese el Theniente 

Coronel de Yngenieros Don Pedro de Ara, para que puedan 

libremente transitar los carruajes que tengan a bien ir por él [...] en 

Ynteligencia de que es de la obligación de dichos pueblos el 

mantener los Caminos de sus respectivos distritos en estado 

transitable." 

El comte advertia que l'enginyer Pedro de Ara 

havia de procurar que "esttas composiciones sean las 

presisas para el fin insinuado y que tengan el menos coste 

que se pueda." Per la seua banda, segons l'intendent, Ara 

l'havia informat que es trobava en especial mal estat el tram 

de camí que es dirigia a la ciutat i port d'Alacant i vila d'Elx i 

manà que els justícies de la carrera des de València a 

Almansa i des d'aquí a Elx i Alacant, componguessen els 

camins en les jurisdiccions respectives. El Capítol il·licità 

nomenà comissaris per a entrevistar-se amb Ara "y cumplir 

lo prevenido en el dezpacho." (18) Com es dedueix 

d'aquestes noticies, els camins més importants per a Elx eren 

els que anaven a Alacant i a Castella i València. El 1777, el 

Consell tornà a considerar que 

"las continuas lluvias y tráfico de carruajes han ocasionado que los 

caminos de la ciudad de Alicante y Castilla se hallen arruinados e 

intransitables" 

i acordà reparar i composar les parts més maltractades, per a 

la qual cosa s'havia de formalitzar un 

"alistamiento puntual y específico de todos los labradores y demás 

personas de ambos comunes que usen los carruajes de quatro o dos 

ruedas y que se les obligue a que por carga consejil concurran a la 

expresada composición por sí o sus criados en los días que se les 

señale." (19) 

Pel que fa a l'administració que se n'ocupava, a 

finals de segle els governs borbons començaren a 

centralitzar alguns serveis —com ara la reparació de 

camins— en determinades ciutats, la qual cosa, però, topà 

amb l'oposició de la vila d'Elx. Així, el 1786, el Capítol veié 

una ordre estatal, en aquesta ocasió del comte de 

Floridablanca, segons la qual els pobles del bisbat havien de 

contribuir anualment, amb vuit jornals per veí, a la 

"composición de caminos, bajo la dirección de una junta 

establecida en Orihuela." La mesura desagradà la vila, en 

considerar que en aquest terme hi havia molts camins ja que 

"lo cruzan todos los principales de España", per la qual cosa 

acordà formar una Junta local que s'encarregaria de cobrar i 

gastar els fons recaptats dins el terme d'Elx, "con total 

independencia de la Junta de Orihuela", de la mateixa 

manera que s'havia concedit a Alacant i altres poblacions. 

(20) Tanmateix, uns mesos després, el 30-10-1786, la vila 

rebé una altra Reial Ordre on Floridablanca comunicava que 

"no ha venido el Rey en conseder a su súplica por jusgarla 

infundada" i, en conseqüència, els jornals s'havien de 

recaptar i pagar a la tresoreria de la Junta de camins d'Oriola. 

(21) L'any següent, el 15-03-1787, el Capítol va veure un 

conjunt d'instruccions diverses per a cobrar els diners amb 

què els veïns d'Elx havien de contribuir a la Junta de camins 

d'Oriola, titulat "Para el método y norma de la exacción de la 

composizión de caminos." Es féu, així mateix, un ban on 

l'Ajuntament es referia a la "Ordenansa de buen Govierno de 

esta villa, aprovada por el Real y Supremo Consejo" i es 

recordava que, segons les ordenances, 

"entre las demás cosas que previenen, ninguna persona [...] riegue 

ni eche Agua viva de las Azequias en los caminos, rompa rafas de 

otros, ni haga oyos en calles ni caminos con pretexto alguno, como 

ni tampoco pueda poner estiercol ni otras vasuras en las calles, 

caminos, vallas ni heras." (22) 

Un dels assumptes de més interès tractat per la 

Junta de camins d'Oriola els últims anys del set-cents fou el 

de la carretera d'Oriola a la Font de la Figuera, en ser 

aquesta una de les grans vies del regne i unir Elx amb 

Madrid i València. Així, en sessió del 25-06-1788, el 

Capítol veié una carta del governador d'Oriola on demanava 

"que se le manifieste si combendrá que continue por este término la 

nueva carretera que se ha de construir desde dicha ciudad de 

Orihuela hasta Fuente la Higuera, los terrenos más apropiados para 

la nueva dirección, con todo lo demás que parezca conducente al 

intento." (23) 

Aquesta comunicació interessà sobremanera al 

Consell municipal, ja que en juliol, a penes un mes després 

del comunicat del governador, es van veure en el ple dos 

informe encomanats per la vila sobre el traçat de la via. 

Aquests dos informes fets pels pèrits nomenats per 

l'Ajuntament són de gran utilitat per a conèixer el mode 

d'ocupació del territori que envoltava la vila. Un parèixer era 

el del mestre Joan Martínez i Porras, el qual proposava fer el 

camí pel partit rural de Carrús, i l'altre era el de diverses 

persones, entre les quals es trobava el mestre pedrapiquer 

Joaquim Yrles, els quals deien que 

"en el camino llamado de Carrús se encuentran en él muchos 

parajes de terrenos floxos y que por esto mismo se necesita de un 

continuo reparo de calzadas y que higualmente se necesitan 

diferentes Puentes para las abenidas de los Barrancos y ser una cosa 

y otra de mucho coste su mantenimiento." 

Pel contrari, opinaven, "en el camino llamado de 

Ferriol sólo se necesitan dos puentes", a més d'haver-hi ja, 

"el camino antiguo de las Pedreras o canteras", amb la qual 

cosa els veïns podrien utilitzar el camí existent mentre es 

feia el nou i es facilitaria "el acarreo del yeso," material que 

també es trobava pròxim al camí. Segons el Capítol, però, hi 

havia també importants motius econòmics, beneficiosos per 

a la vila, per a triar aquest traçat per Ferriol, ja que 

"veniendo en derechura este camino desde la Talia a este pueblo, se 
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logra el beneficio de este común en el pase de carruages y 

caminantes, y estos surtirse de lo necesario, haciendo sus paradas 

en las Posadas de la Puerta de Alicante, Plaza y Puente [...] y el 

veneficio que en esta Villa se puede tener en el paso de tropas y 

géneros de comercio y demás que de la ciudad de Alicante pasan a 

la de Orihuela, Murcia y Cartagena, que no le tendría, a no pasar el 

Camino por este Pueblo." 

Així que, finalment, l'Ajuntament acordà 

"ser conveniente y mui ajustado que la carretera que se va a 

construir desde la ciudad de Orihuela hasta la de Fuente la Higuera 

transite por esta villa, como siempre y de antiguo ha sucedido, 

deviendo llegar desde dicha ciudad a esta poblazión por el Camino 

Real usitado y corriente que existe y ha existido sin novedad, y 

desde esta deverá continuar a la dirección y rumbo de Fuente la 

Yguera por este término, en que a la berdad se advierten dos rutas, 

la una por el partido de Carrús [...] y la otra [...] que gira por los 

partidos de la Talia, Vistabella y Ferriol a salir al camino antiguo de 

Castilla y Valencia, y aunque no contempla fuera de propósito la 

referida dirección de camino por Carrús a salir a la villa de Aspe, 

con todo le parece al Ayuntamiento más acomodado y conveniente 

el que se dirija por los referidos sitios de la Talia, Vistabella y 

Ferriol de este término." (24) 

(Assenyalemt que aquest camí de Castella a través 

de la partida rural de Ferriol del qual tracta l'acta municipal 

del 1788, és el mateix que s'ha fet servir fins l'actualitat per a 

donar eixida a Elx cap a Madrid a través del corredor del 

Vinalopó i la seua incidència en la xarxa de comunicacions 

és tanta que l'Ajuntament d'Elx i el Ministeri d'Obres 

Públiques plantejaren el 1989, dos segles despres, que el 

camí de Castella fos un nexe d'unió entre la ciutat d'Elx i el 

litoral que va desde Torrevella a Cartagena, al sud-oest, amb 

les autovies d'Alacant a Múrcia, a l'oest, i d'Alacant a 

Madrid al nord-oest) 

El mateix any que es discutia el nou traçat del camí 

de Castella, la vila continuava pagant la contribució d'Elx a 

la reparació de camins disposada per Floridablanca, ja que el 

03-10-1788, el Consell va veure una ordre del governador 

d'Oriola sobre el repartiment de l'impost. (25) Tanmateix, les 

reparacions que efectivament es feien als nostres camins 

devien ser escasses, sobretot si comparem les obres fetes 

amb els magnes projectes que se suscitaven des de la Cort. 

Això devia crear un cert malestar entre els capitulars 

il·licitans, en no poder tampoc disposar dels recursos propis 

de la vila. Així, ja gairebé a final del segle, en Capítol del 

26-07-1794, el Consell va veure una carta de la Reial Junta 

de camins d'Oriola per la qual demanava a la vila que remitís 

"un listado comprencibo de todos los caminos de travesía que se 

encuentren en el distrito de su comprehención, qué dirección 

deberan tener para introducirse en las carreteras generales y las 

hijuelas de su comunicación con un cálculo de las obras que serán 

necesarias." 

La vila s'apresurà a exposar les seues queixes per 

l'estat de 

"la carretera general para los tráncitos desde Orihuela siguiendo su 

camino a Valencia y Castilla, y Alicante también, [la qual es 

trobava] desmerecida e intransitable totalmente en los citios y 

parages del Partido de Ferriol [...] en términos que los carruages lo 

han abandonado, teniendo que hacer el rodeo por otros caminos de 

Vallonga y Carrús [...] esperando este Ayuntamiento se cervirá la 

Junta dar las oportunas disposiciones para la composición y mejora 

de unos caminos y carreteras generales como este de Elche [...] 

supuesto que contribuye a su dirección y coste." (26) 
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02. VIATGERS SETCENTISTES 

 

Ja hem esmentat els antics viatgers musulmans de l'edat 

mitjana, al-Idrîsi i al-Himyari, que visitaren Elx i ens van 

deixar les primeres descripcions conegudes de la ciutat. 

També hem fet esment del viatge de Jeroni Münzer, entre el 

1494 i el 1495, com també del Voyageur de l'Europe, de 

Jouvin, escrit el 1672. Amb tot, els viatgers més importants 

anteriors al segle XX, tant pel volum de l’obra com per la 

influència a l'Europa del seu temps, foren els de finals del 

set-cents. Per a Sanchis, el XVIII fou el segle d'or del llibre de 

viatges, quan hi hagué escriptors per als qui viatjar en fou 

l’ocupació professional. A més, l'esperit del segle de la 

Il·lustració féu del viatger setcentista un investigador 

ensems que un reformista, de manera que el seu relat tenia 

un clar caràcter moralista i didàctic. (01) Segons els autors 

que han estudiat el tema, com ara Fontbona, els viatgers 

setcentistes no només feien una guia erudita d'allò que 

observaven, sinó que tenien també un propòsit típicament 

il·lustrat d'assenyalar amb esperit de crítica constructiva les 

deficiències de l'agricultura, del comerç, de la indústria i de 

la vida social de les ciutats que visitaven. (02) A l'Estat 
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espanyol, segons Sanchis, l'esperit enciclopèdic es va 

bifurcar en erudició clàssica i erudició nacional. L'amor a la 

estadística, l'observació directa i l'escorcoll dels arxius 

fomentaren els llibres dels viatgers erudits, els quals anaven 

amb els ulls ben oberts i amb un afany didàctic, per tal 

d'assolir el seu propòsit de millorar els regnes d'Espanya, un 

Estat que ells aprenien a conèixer tal com era. Els viatgers 

indígenes del set-cents, assenyala Sanchis, no foren 

desdenyosos i superficials, com els estrangers, sinó que 

visitaren amorosament tots els racons del propi país. (03) 

El primer viatger setcentista que escrigué sobre Elx 

fou el botànic barceloní Joan Salvador i Riera, qui passà per 

la nostra població el 1716. Salvador, però, a penes féu 

esment de la ciutat. Narrà la seua eixida d'Alacant, la pluja 

de la nit anterior que havia enfangat els camins i referí que, a 

continuació "se veu Elxe, entre un bosc de palmeres que en 

altra part no n'havia vist més abundància." Es quedaren a 

dormir aquí, però, com que arribaren "que ja era un poc 

tard," no degueren eixir de la fonda, ja que d'Elx Salvador 

tan sols parà esment en els sostres d'algeps, en la blancor de 

les cases i en els cecs que cantaven romanços als hostals: 

"Nos quedàrem a dormir a Elxe. En tot lo regne de València los 

sostres són de guix, com en Catalunya. Les cases les tenen molt 

blanques, emblanquinant-les molt sovint. Los ciegos també venen 

als hostals a cantar romances." 

A l'endemà, Salvador i els seus acompanyants van 

partir i pogueren comprovar que Elx era una població de 

grans dimensions, com també que hi feien un pont sobre el 

riu: 

"Lo dia 11, dimecres, partírem d'Elxe, vila molt gran, i en eixint 

passàrem per un pont que aleshores fabricaven; i, baix, passa un 

petit riu." (04) 

Entre els estrangers que passaren pel País Valencià 

a finals del set-cents hi trobem Jean Peyron, qui viatjà per 

Espanya els anys 1772 i 1773 i deixà escrit, com hem vist, 

que tota la plana d'Elx es trobava coberta de palmeres, però 

no féu cap referència a la població pròpiament dita. (05) 

També vingué a Espanya entre els anys 1786 i 1787 Joseph 

Townsend qui, com també hem vist, referí que 

"Elche, la Illice de los romanos, puede con verdad ser llamada la 

ciudad de los dátiles porque está toda rodeada de palmeras." 

Townsend fou el primer viatger que, a més de 

fixar-se en les palmeres, parà esment en la ciutat i en féu una 

soma descripció, ja des d'un punt de vista modern, on es 

comprenien la demografia i els oficis, les parròquies i els 

convents: 

"Elche está dividido en tres parroquias y contiene, según el último 

censo del gobierno, 17.403 indivíduos, de ellos 8.651 hombres y 

8.746 mujeres, pero el número de viudas es de 751 y el de viudos 

de 300. Se asientan veinte nobles, dieciocho abogados, doce 

escribanos, trece inquisidores y tres conventos, dos para frailes y 

uno para religiosas." 

Valorà també positivament l'arquitectura del 

temple de Santa Maria, malgrat la fluixesa de la pedra amb 

què s’havia construït: 

"La iglesia mayor es un hermoso edificio; su estructura es elegante 

y su cúpula es magnífica. Su edificio está hecho en gres, pero como 

el cemento natural que liga las partículas de esa piedra es poco 

tenso, se descompone y se hiende." 

També es referí a l'alcàsser de la Senyoria: 

"El palacio ducal está situado en la orilla de un profundo barranco y 

lleva las marcas de la más remota antiguedad." 

I, finalment, féu un intent de breu història local, 

malgrat els evidents, però disculpables errors de noms i de 

dades: 

"Elche pertenece al Duque de Arcos, ahora conde de Altamira. Está 

gobernada por su corregidor, cuatro regidores, otros tantos 

representantes de las comunas, dos alcaldes y un alguacil mayor. 

Fué conquistada a los moros en 1363 por Pedro, denominado el 

Cruel." (06) 

Entre les obres dels viatgers espanyols del set-

cents, és clàssic el conegut Viaje de España, d'Antoni Ponz, 

publicat entre els anys 1772 i 1794, al qual, però, no es parla 

d'Elx. Destaquem, tanmateix, com a mostra de l'esperit de 

reforma dels il·lustrats les instruccions que donava Ponz en 

el volum dedicat al regne de Valéncia sobre les 

"circunstancias para que una ciudad sea magnífica y 

hermosa." Així, el número de portes es devia correspondre 

amb la seua grandària i aquestes portes devien tenir el 

"suficiente adorno de arquitectura"; devien ser 

"muchas sus calles con comunicación entre ellas, que las 

principales sean rectas y anchas, con lo cual son más cómodas y 

breves para quien las anda; pero no deben ser todas iguales en 

anchura y rectitud, porque una ridícula y total uniformidad sería 

enfadosa." 

També indicava Ponz que "las plazas se han de 

multiplicar para desahogo de los barrios", com també que 

"su varia forma dará al todo una nueva belleza: unas rectángulas, 

otras esféricas, elípticas otras, algunas de tres, seis u ocho ángulos, 

causarían siempre deleite y novedad aun a los ojos de los 

moradores, y mucha admiración a los forasteros." 

Tot seguit donava Ponz instruccions sobre els 

pòrtics, les fàbriques dels palaus, la riquesa de les cases, la 

necessitat de que el Govern controlàs la forma de les 

façanes, i també sobre la disposició i característiques 

d'estàtues, d’arcs triomfals, de fonts i d’inscripcions que 

s'havien de col·locar en espais públics. (07) Tot aquest 

conjunt d’elements, disposat correctament, d'acord amb les 

normes acadèmiques, conformava l'esquema de la 

urbanística il·lustrada, expressió d'una nova sensibilitat 

envers les ciutats que sorgia a l'Europa de les darreres 

dècades del set-cents. 

Una altra de les característiques d'aquesta nova 

idea de ciutat era el respecte amb que s'havien de tractar les 

antiguitats, especialment les restes de les civilitzacions 

clàssiques, ja que eren un exemple on aprendre i delectar-se. 

Novetat era, així mateix, la institucionalització que d'aquest 

aspecte de la cultura feren els governs il·lustrats. Com 

assenyala Calduch, la nova sensibilitat envers les antiguitats 

apareguda amb la Il·lustració, relacionada amb la nova 

valoració i estudi de la història, tingué un primer reflex legal 

durant el vuit-cents, quan s'encomanà als justícies dels 

pobles la conservació i protecció dels jaciments i edificis 

antics existents, "ya fueran púnicos, romanos, cristianos, 

godos, árabes o de la baja edad media." (08) 

En aquest context, el 1752 arribà a Elx Asencio de 

Morales, oïdor de la Real Audiencia de Sevilla, per tal de fer 

excavacions a les ruïnes d'Illici. Segons els llibres d'actes 

municipals, Morales venia 

"comisionado por su Magestad para la averiguación de las 
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antigüedades de las poblaciones de España, de cuia orden se 

hicieron varias escavaciones en el sitio de la Alcudia y se 

descubrieron diferentes edificios antiguos de romanos y extrageron 

muchos trosos de columnas, una cabeza de mármol y otros de 

estatuas y muchas monedas, cuyos trosos de columnas se pusieron 

juntamente con los de estatuas en el lienso de la pared de estas 

Casas Capitulares." 

El 18-11-1752, la vila aprovà pagar les 82 lliures 

que li corresponien per les despeses fetes amb la visita de 

Morales (41 més, segons s'hi deia, corresponien al raval de 

Sant Joan). (09) Als llibres d'actes s'insistia que en el seu 

viatge pels regnes d'Espanya, Morales havia de reconèixer 

"todos los archivos de este obispado de Orihuela con el fin de 

recoger de ellos quantas noticias, papeles y Monumentos antiguos 

puedan conducir a la formación de la Historia Eclesiástica y Civil 

de estos Reynos." 

L'oïdor de Sevilla quedà satisfet del comportament 

del Consell d'Elx envers la seua missió i així ho certificà el 

15-06-1752, a petició dels mateixos capitulars. Aquests, 

hàbilment, conseguiren el pronunciament al seu favor de 

Morales en la disputa que hi havia entre Elx i Alacant sobre 

quina de les dues era l'hereva de l'antiga Illici dels romans: 

"No sólo en cumplimiento de lo mandado por S. M. se me 

manifestaron todos los papeles y noticias que tenían recogidas en el 

Archivo de la expresada Villa, como lo han practicado todas las 

demás del Obispado, si que particularizándose los referidos 

Capitulares en concurrir al obsequio de S. M. y a que tenga efecto 

su real intención, a costa de muchas repetidas y costosas 

excabaciones que hicieron en todo su término, lograron descubrir 

en el Partido de la Alcudia las ruínas de una antiquíssima población 

de romanos que según la Magestad que demuestran los fragmentos 

de columnas, lápidas, cimientos, trozos de estatuas, monedas y 

otras cosas que se han sacado y sacan, junto con la tradición y 

dictamen de los antiguos geógrafos se viene en quasi pleno 

conocimiento de haber sido el expresado parage el sitio que ocupó 

la Ilice Antigua e Inmune Colonia Romana, con lo qual se ha 

conseguido la grande utilidad pública de quedar quasi decidida la 

duda y reñida disputa que hay entre los historiadores sobre su 

situación." (10) 

A començament del nou-cents, Ibarra transcrigué 

en diverses ocasions les notícies relatives a l'estada de 

Morales a Elx, els donà un gran valor i les utilitzà per a 

demostrar l'antiguitat de l'interès que Illici havia suscitat 

entre els estudiosos, (11) actitud d'interès, estudi i respecte 

que, com veurem, proposava com exemple als seus 

contemporanis de principi del nou-cents. I certament, no li 

mancava raó a Ibarra en l'interès que es tingué per Illici, ja 

que també l'erudit il·lustrat valencià Joan Antoni Maians i 

Siscar, amb motiu d'haver estat proposat per a canonge de la 

catedral de València, escrigué el 1768 l'obra Ilici, hoi la villa 

de Elche, publicada el 1771, un extens estudi dedicat a 

l'antiga ciutat de l’Alcúdia, la qual, segons deia l'autor, havia 

triat 

"por razón de su antigüedad, aver sido en otro tiempo silla obispal, 

patria de insignes varones, y por otras muchas respetables 

circunstancias, que le han merecido, y grangeado, una suma 

celebridad." (12) 

Recordem que Joan Antoni Maians era germà i 

ajudant de Gregori Maians, la figura cultural hispànica més 

ben relacionada amb la intel·lectualitat europea del segle 

XVIII, segons Antoni Mestre. (13) Així, doncs, plantejada per 

a mostrar la valia de Joan Antoni, qui no havia pogut acabar 

els estudis universitaris, l'opinió de Gregori Maians sobre 

l'obra fou molt favorable ja que considerava que 

"la Ilici es una obra de maravillosa erudición, [...] una como 

muestra de lo mucho que [Joan Antoni Maians] ha recogido de las 

cosas de España." 

Mestre assenyala que l'obra fou ben acollida, però 

adverteix que no era un estudi arqueològic, ja que cap dels 

Maians havia visitat Elx ni havia fet excavacions, sino que 

es tractava, en realitat, d'un estudi dels textos clàssics 

cristians i àrabs coneguts per Joan Antoni, qui, després de 

publicar l'obra, seguí encara replegant tot tipus de notícies 

sobre Illici, tant inscripcions lapidàries com monedes, per tal 

de revisar el llibre si es tornava a imprimir. (14) 

A mes dels viatgers i erudits setcentistes esmentats 

adés, hi hagué dos importants il·lustrats europeus que, amb 

pocs anys de diferència, van passar per Elx i ens deixaren 

l'un una extensa descripció de la ciutat i el camp i l'altre el 

primer gravat que se’n feia del perfil. Aquests dos viatgers 

foren Cavanilles i Laborde. 

 

NOTES 

(01) Manuel SANCHIS, "El regne de València en el segle XVII", 

1972, p. 3. 

(02) Francesc FONTBONA, "Ponç i Piquer, Antoni", 1978, Gran 

Enciclopèdia Catalana, vol. 11, p. 775. 

(03) Manuel SANCHIS, La ciutat de València, 1972, p. 385. 

(04) Joan SALVADOR, Viatge d'Espanya (1716), 1972, p. 37. 

(05) Jean PEYRON, Nuevo viaje en España en 1772-73, 1952, vol. 3, 

p. 919. 

(06) Joseph TOWNSEND, Viaje a España hecho en los años 1786 y 

1787, 1952, vol. 3, p. 1608-1609. 

(07) Antonio PONZ, Viaje de España (1772-1794), 1988, vol. 1, p. 

642-645 i 785. 

(08) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 119-120. 

(09) Libro de Cabildos, acta del 18-11-1752, AHME. 

(10) Transcrit en Pedro IBARRA, Elche, materiales para su historia, 

1926, p. 151-153. 

(11) Pedro IBARRA, Tesorillo arqueológico ilicitano, Elx, 1951, p. 

13-15. 

(12) Juan Antonio MAYANS, Ilici, hoi la villa de Elche (1771), 

1982, p. s/n. Antonio MESTRE, "La Ilici mayansiana", 1982. 

(13) Antoni MESTRE, "Maians i Siscar, Gregori", en Gran 

Enciclopèdia Catalana, vol. 9, 1976, p. 444-445. Antoni MESTRE, 

"Maians i Siscar, Joan Antoni", en Gran Enciclopèdia Catalana, 

vol. 9, 1976, p. 445. 

(14) Antonio MESTRE, "La Ilici mayansiana", 1982, p. XXIII-XXIV i 

XXVI-XXIX. 

 

03. CAVANILLES 

 

El botànic Antonio Josef Cavanilles (València 1745 / 

Madrid 1804), fou l'autor de la cèlebre obra Observaciones 

sobre la historia natural, geografía, agricultura, población 

y frutos del Reyno de Valencia, editada a Madrid el 1795 i el 

1797. Cavanilles començà a recórrer Espanya per ordre del 

rei Carles IV el 1791. El 1795 s'imprimí el primer volum i el 

1797 el segon de la part de l'obra dedicada al regne de 
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València, l'única que arribà a completar. Com ha estat 

subratllat repetidament, l'obra de Cavanilles trascendí la 

mera ordre d'examinar els vegetals que hi creixien al territori 

valencià i es convertí en un monumental i complex quadre 

de la situació del país. L'il·lustrat pensà que el resultat del 

seu viatge podia ser una obra més útil i beneficiosa si afegia 

a les observacions botàniques comentaris sobre la geografia, 

la demografia i les activitats productives dels pobles i les 

contrades que visitava. Dels resultats d'aquell propòsit foren 

especialment riques les referències a les millores que arreu el 

regne podia rebre l'agricultura, activitat productiva 

fonamental i, segons Cavanilles, font inesgotable 

d'abundància i de felicitat: 

"En la primavera del año 1791 empecé a recorrer la España de 

orden del Rey para examinar los vegetales que en ella crecen. Creí 

que podrían ser más útiles mis viages si a las observaciones 

botánicas añadía otras sobre el reyno mineral, la geografía y 

agricultura, puesto que apenas teníamos cosa alguna sobre la 

posición y naturaleza de los montes, la geografía estaba muy 

inexacta por punto general, y se ignoraba la verdadera población y 

frutos de las provincias, como también las mejoras que en todas 

ellas podía recibir la agricultura, fuente inagotable de abundancia y 

felicidad. Por esto, al paso que procuraba desempeñar mi comisión, 

iba siempre juntando observaciones y noticias útiles para la historia 

natural, geográfica y político-económica de España. Di principio a 

mis tareas por el reyno de Valencia, objeto de la presente obra." 

(01) 

Conseqüent amb les idees de la Il·lustració, als 

escrits de Cavanilles, com als de Laborde, hi havia una nova 

idea del territori i de la ciutat (encara que de l'interior de les 

ciutats, com és obvi, Cavanilles no en parlava gaire) i, 

sobretot, de les noves produccions, ço és dels progressos que 

es podien aconseguir amb la indústria humana aplicada a 

l'agricultura. L'esperit modern de Cavanilles es palesa en 

diferents aspectes de l'obra, com ara en la defensa que feia 

de l'ús productiu del territori de Morella, en lloc de mantenir 

el vedat que hi tenia la Marina de guerra espanyola per a 

obtenir pins que donassen fusta per a construir vaixells; en 

les instruccions que dóna per a dessecar les marjals del 

litoral valencià; en l'aferrissada defensa que feia de la 

necessitat d'escarmonda i d'empelts que tenien, a molts llocs 

del País Valencià, les oliveres i els garrofers, etc. Com 

assenyala Melià, Cavanilles també insistí en els avantatges 

de mantenir les indústries existents i de crear-ne de noves on 

no n'hi haveren, cercà la salut pública per tots els mitjans 

possibles i, per això, fou un acèrrim detractor del cultiu de 

l'arròs i animà els pobles a redoblar l'esforç per tal 

d'aconseguir la transformació industrial de les matèries que 

tenien disponibles. Cavanilles es mostrà també com un 

preclar il·lustrat en defensar postures liberals en pro de 

l'alliberament de totes les traves que dificultaven el comerç i 

el desenvolupament agrícola i industrial del regne, com ara 

la presència dels senyors territorials. A la seua magna obra, 

en fi, Cavanilles no es limità a donar xifres, sino que observà 

els processos industrials de fabricació i les pràctiques 

agrícoles que se seguien, aconsellant rectificacions i canvis 

on creia que calien i denunciant els defectes, desavantatges i 

injustícies que portaven al deteriorament de la vida social. 

(02) 

Com ja hem indicat en altres epígrafs, a les 

Observaciones, juntament amb la resta dels pobles del País 

Valencià, Cavanilles donà puntual notícia de la ciutat d'Elx i 

de les característiques productives, agràries especialment. 

Cavanilles passà per Elx el 1796 o 1797, ja que en parlar-ne 

s'hi referia a "su difunto obispo" i Tormo mori el 1796; 

d'altra banda, la publicació del segon volum de les 

Observaciones, on hi ha la part dedicada a Elx, data del 

1797. Diverses coses cridaren l'atenció del botànic a la 

nostra població: la mancança d'aigua, les plantacions de 

palmeres com a exemple significatiu de creació de riquesa, 

l'aterrament del pantà i el mal estat de les conduccions 

construïdes uns anys abans per a portar l'aigua dolça a la 

població. La postura de Cavanilles fou de franca admiració 

per les enginyoses tècniques desenvolupades pels d'Elx per a 

conrear les palmeres, com també d'elogi envers la bellesa i la 

riquesa dels voltants de la ciutat. Tanmateix es lamentava de 

la poca cura que la vila tenia del pantà i de les conduccions 

de l'aigua dolça construïdes per Tormo. És especialment 

important l'exacta i puntual referència als horts de palmeres 

de la vila, al sistema de plantació i a l'ofici de conreu de la 

palma blanca per al Diumenge de Rams. El paisatge rural, el 

conjunt de pràctiques agrícoles i industrials i la valoració 

econòmica de la palma blanca i dels dàtils descrits per 

Cavanilles són, com ja hem dit, idèntics als d'avui en dia. 

Tanmateix, en el context profundament reformador del llibre 

sorprén que no s'hi mencione, en relació amb el conreu de la 

palmera, ni la seua dispersió genètica, ni els sistemes de 

plantació que caldria seguir per a conseguir varietats de 

dàtils homogènies i de bona qualitat. Certament, no devia ser 

gaire important per a ell ni la comercialització del fruit ni les 

expectatives de millorar les varietats de les collites. 

Des del punt de vista del tractament literari, la 

descripció que fa Cavanilles d'Elx i del camp és la primera 

descripció moderna que coneixem de la ciutat i influí 

notablement en els autors posteriors, a més d'haver estat una 

font important per als estudis sobre la història urbana d'Elx. 

Madoz i altres erudits i viatgers del vuit-cents copiaren més 

o menys literalment bona part del seu text o el van citar. Fet i 

fet, els dos segles posteriors a Cavanilles han vist nombroses 

vegades repetides, citades o estudiades les seues referències 

a la pròspera agricultura il·licitana i al fet que la vila d'Elx 

fos la més populosa del Regne i que comptàs amb bons 

edificis, com també aquell inoblidable relat del preciós bosc 

d'oliverars i palmeres que es descobria en apropar-se al 

camp d'Elx venint pel camí d'Asp: 

"Fatígase la vista al descubrir por todas partes eriales, aridez, 

descuido y cerros que alargan el camino de suyo fastidioso; pero en 

saliendo de la última garganta, quando se perciben las 

inmediaciones de Elche, y en ellas aquel bosque dilatado de olivos, 

precedidos de tanto campo cultivado; quando en el centro de los 

olivos se ve aquella multitud de empinadas palmas que ocultan los 

edificios, y parte de las torres y cúpulas de la villa más populosa del 

reyno, es tanta la sorpresa, tan dulce la sensación, que el espectador 

desea llegar a aquel nuevo país para conocer a fondo su valor, su 

hermosura, sus producciones y habitantes, digno todo de ser 

descrito con exactitud." (03) 

Ja dins del terme, Cavanilles féu una bona 

descripció de la contrada i de la qualitat agrícola de la terra, 

com també de la necessitat d'aigua i dels desastres que 

originaven els anys de sequera: 
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"Casi todo [el terme d'Elx] es fructífero excepto la laguna y sus 

inmediaciones que caen al sudeste, y parte de la cordillera de los 

cerros calizos que ocupan todo el norte. Hay en él dilatadas 

llanuras, multitud de lomas y cerritos de tierra, por lo común 

blanquecina, de mucho fondo y árida, que se regula en 800.000 

tahullas, de las quales la décima parte se riega con las aguas del 

pantano: son éstas salobres, como igualmente las que se sacan de 

los pozos; pero nada perjudican a la vegetación, aunque los 

continuados riegos hayan comunicado partículas salinas a los 

campos, donde se coge con abundancia aceyte, vino, trigo, alfalfa, 

palmas, dátiles, algodón y quanto se desea: en los que no tienen 

más riego que las lluvias hay almendros, higueras, y gran cantidad 

de viñas; pero mayor sin comparación de sembrados, que por lo 

común son de cebada: necesitan para fructificar lluvias oportunas, 

que siendo por desgracia escasas y muy inciertas en aquel recinto, 

lo son también sus frutos. De ahí el quedar, al parecer, yermas 

repetidos años aquellas llanuras y lomas preparadas y sembradas 

por sus dueños; de ahí también la desgraciada suerte de muchos 

vecinos, que esperando siempre años favorables, sudan y trabajan 

sin recompensa. Sienten los contratiempos, mas no se desalientan, 

porque conocen la bondad del suelo que cultivan, y saben que 

acudiendo las aguas les faltarán graneros donde guardar el fruto. 

Convencidos de esta verdad, y de que el agua sola les puede hacer 

felices, la buscan sin cesar, aumentan el acopio del pantano con 

obras, y la distribuyen con una economía y orden admirable." (04) 

Per primera vegada algú es referia a la ciutat i al 

camp d'Elx com objecte d'estudi i de descripció, encara que 

les referències urbanes a Cavanilles són mesaïna escasses: 

"Mirado este recinto desde la torre o campanario de la Iglesia de 

Santa María ofrece una vista agradable. Vese a los pies aquel 

caserío y multitud de calles donde moran 20.000 almas, y luego 

sucesivamente las faxas circulares de la huerta, seguidas de 

sembrados sin riego quanto alcanza la vista. Los árboles del secano 

reducidos a higueras, algarrobos, y a tal qual almendro; la blancura 

y aridez aparente de los campos hacen un contraste admirable con 

el bosque de olivos, y este con el de las palmas, por mediar entre 

ellos multitud de huertas con variedad de producciones. [...] Hay en 

Elche calles y plazas espaciosas, buenos edificios y templos 

magníficos. Sus vecinos por lo general bebían antes el agua salobre, 

y por eso padecían erupciones cutáneas, y otras enfermedades. 

Compadecido de ellos su pastor y padre el difunto Señor Obispo de 

Orihuela Don Josef Tormo, conduxo desde el término de Aspe 

aguas saludables para todo el pueblo, que salen por varios caños de 

una fuente. Hízose esta buena obra en 1789, y ya todos tienen 

aguas cristalinas y puras, reservadas en otro tiempo para los ricos, 

que las mandaban traer de larga distancia." (05) 

 

NOTES 

(01) Antonio Josef CAVANILLES, Observaciones sobre la historia 

natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de 

Valencia, vol. 1, 1795, p. I. 

(02) Casimir MELIÀ, L'economia del regne de València, 1978, p. 

12-14 i 26. 

(03) Antonio Josef CAVANILLES, Observaciones sobre la historia 

natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de 

Valencia, vol. 2, 1797, p. 269-273. 

(04) Ibídem. 

(05) Ibídem. 

 

04. LABORDE 

 

El militar, polític i escriptor Alexandre de Laborde (París 

1773 / 1842) fou l'autor de la important i coneguda obra 

Voyage Pittoresque et Historique en Espagne, editada a 

París entre el 1806 i el 1820. Home d'una gran cultura, 

Laborde viatjà per molts països d'Europa i fou guia de 

Napoleó durant la guerra d'Espanya i director del servei de 

ponts i de calçades del departament del Sena. (01) Segons 

Oriol Valls, Laborde escrivia "influït pel romanticisme tan 

de moda en aquell temps", ja que 

"ara i adès trobem en el curs del llibre moments en els quals la 

narració ens fa pensar, encara que sigui un xic de lluny, en els seus 

contemporanis Chateuabriand i Bernardin de Saint-Pierre. [...] 

Laborde no és un narrador fred. Es complau sempre a interessar el 

lector no solament en la part artística o histórica que relata, sinó 

també en el paisatge i en les emocions que li desperten les 

meravelles de la naturalesa." (02) 

Força hi havia aquest romanticisme que esmenta 

Valls en certs passatges del llibre, com ara en parlar de la 

muntanya de Montserrat o de les mines de sal de Cardona, 

com també en la defensa que fa de l'art gòtic. Força també el 

mateix estil dels gravats, amb profussió d'arbres, núvols i 

detalls pintoresquistes anunciava el romanticisme i tenia una 

certa ressemblança amb gravats vuitcentistes posteriors, com 

ara els de Doré. També podríem considerar romàntica la 

descripció i l’evocació orientalista que fa Laborde de les 

palmeres d'Elx, la qual cosa no fa, per exemple, Cavanilles, 

ja que les seues intencions analítiques es trobaven molt lluny 

de cap fantasia literària ni llibresca. (03) Tanmateix, el de 

Laborde era un esperit il·lustrat, educat a França, Àustria i 

Itàlia, que valorava la història antiga, dels romans ençà, 

incloent l'obra dels gòtics medievals, i es trobava a cavall 

entre els dos segles i, en certa manera també entre la 

Il·lustració i el Romanticisme. Malgrat l'opinió de Valls, una 

gran part dels passatges de Laborde eren fills directes de la 

Il·lustració, com ara la descripció del port de Tarragona i els 

elogis que li dedicà com a obra pública de gran interès per a 

la nació, o els comentaris que féu sobre els camins i les 

carreteres d'Espanya i la necessitat de modernitzar-los. 

També era il·lustrada la valoració que feia de la civilització 

dels romans i de les restes dels seus edificis, i l'opinió 

negativa que li mereixien certs monuments, com ara la 

façana barroca de la catedral de Tortosa, la qual denostava 

per la seua composició moderna i irracional i ens fa pensar 

que tampoc no li degué agradar gaire la de la nostra Santa 

Maria de l'Assumpció, si és que arribà a veure-la. (04) 

Respecte a la valoració dels espais urbans, com ha 

demostrat Torres per al cas de Barcelona, la percepció de la 

ciutat que feia Laborde, a través del sistema d'edificis i 

espais organitzadors d'una nova concepció de la vida civil, 

es posava en relació amb l'inici d'un nou saber urbà. A l'obra 

de Laborde, el tema de la ciutat ja no era solament de 

consciència d'una estructura urbana, sinó també de formació 

d'un saber operatiu dins d'aquest context de nova política 

ciutadana. Els temes d'organització de l'espai físic plantejats 

per ell no s'han de veure com a simples jocs de volums, ja 

que la valoració de l'estructura física o formal s'entrecreua 

amb la de l'orígen històric i el caràcter de les construccions, 

com també amb la consideració dels programes i els 

projectes de reestructuració. (05) 
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De les ciutats del País Valencià, Laborde destacà 

València, San Felipe (Xàtiva), Oriola (de la qual deia que 

tingué sobirans propis, encara que més endavant no en 

parla), Alacant, famosa pel seu comerç, i Morvedre 

(Sagunt), important per la gran quantitat d'antiguitats que 

s'hi trobaven. (06) Quan passà per les contrades del sud, 

Laborde féu també diverses observacions botàniques sobre 

les plantes que creixien a les terres d'Alacant, esmentà 

l'abundància de palmeres i, sobretot, féu un bell gravat d'un 

exemplar rar, amb diversos braços, que anomenà "Palmera 

de les set branques." A l'explicació de la planxa referia que 

"el territori d'Alacant produeix, alhora, plantes europees i plantes 

equinoccials. Les palmeres s'hi desenvolupen d'una manera 

excepcional. En un jardí dels voltants d'aquesta ciutat, hom observa 

un d'aquests arbres que s'assembla al canelobre de set braços de 

Jerusalem, que hom veu representat en un dels triomfs de Titus. M. 

de l'Asterie, viatjant per Espanya, volgué adquirir-lo per al 

Departament d'Història Natural de París." (07) 

D'Elx, Laborde destacà les palmeres i les 

antiguitats de la població, reproduint les làpides romanes 

que hi havia encastades a la paret de la Casa Capitular, com 

era del gust dels estudiosos del set-cents. Laborde es referí a 

l'antiga Illici com antecedent de l'actual població, i també a 

l'abundància pel camp de restes romanes. Amb Laborde, 

com amb Townsend, s'inicià una certa història local en 

parlar de l'època dels gots i dels àrabs, de la reconquista i de 

la donació de la vila als Càrdenas: 

"Elx posseí una seu episcopal durant tot el temps que durà la 

dominació dels gots; aquesta seu es mantingué encara fins i tot sota 

la dels àrabs [...] Elx, després d'haver sofert totes les revolucions 

que hi ha hagut a Espanya, a l'antiguitat i a l'edat mitjana fou 

donada per Ferran el Catòlic al marquès de Càrdenas, els 

descendents del qual l'han posseïda fins avui." 

Tanmateix, a la breu noticia de la població, i 

malgrat l'encesa pintura inicial de les plantacions de 

palmeres, amb el seu aire oriental, la conclusió de Laborde 

no fou gens afalagadora: 

"Hom albira la ciutat d'Elx a través de les palmeres que cobreixen 

tot el seu terme. Aquestes palmeres hi són tan abundants que la 

contrada té l'aspecte d'un bosc de l'Orient. Els camps n'estan 

rodejats i llur fruit és la principal riquesa del país. Aquest espectacle 

nou per als habitants del nord d'Europa excita vivament l'atenció 

del viatger; hom es creu, per un moment, traslladat a les planes de 

Síria o a les vores del delta. Malauradament, amb aquest quadre 

passa com amb tants d'altres objectes que, presos en massa i de 

lluny, infonen respecte a la mirada poc experta; la imaginació es 

refreda a mesura que hom distingeix els detalls. Elx, quan hom la 

veu de prop, és una ciutat sense interès i potser el lloc més trist 

d'Espanya." (08) 

Conclusió ben diferent, doncs, a la de Cavanilles, 

per a qui Elx era la vila més populosa del regne, amb bons 

edificis i un ric territori. 

Malgrat les construccions que la ciutat havia bastit 

al set-cents, com ara les esglèsies de Santa Maria, dels 

Mercedaris i del Salvador, la caserna de cavalleria i el pont 

Vell, l'Elx de finals del set-cents, aquell caseriu de 20.000 

ànimes, amb escassa importància militar, política i 

administrativa, no s'adeia amb el concepte de ciutat que tenia 

Laborde. Certament, a Elx a penes hi havia elements urbans 

d'importància ni llocs públics de reunió, com ara l'Albereda 

de València o els passeigs de Barcelona esmentats més 

amunt. El primer passeig públic tardà encara unes quantes 

dècades en fer-se i els únics espais urbans relativament grans 

que hi havia eren les places Major i de la Mercè, uns 

eixamplaments a les eixides de l'antiga vila murada, que es 

trobaven encara sense configurar del tot. 

Malgrat l'opinió adversa, Laborde va incloure a la 

seua obra la formosa vista d'Elx i de les palmeres que 

l'envoltaven titulada, precisament, "Vista d'Elx presa des del 

bosc de palmeres." Amb aquest cèlebre gravat que, segons 

l'autor, havia d'excitar vivament l'atenció del viatger i 

transportar-li la imaginació a les planes de Síria o a les vores 

del delta, s'encetava la imatge romàntica de la població, 

summament explotada pels escritors indígenes i foranis de 

finals del vuit-cents i del nou-cents. Aquesta imatge d'Elx 

tractada com a paisatge oriental, com a població envoltada 

de palmeres arreu, i fins i tot com a lloc on els dàtils eren la 

principal riquesa del país, cosa, com hem vist, del tot 

inexacta, féu fortuna amb el desenvolupament de la societat 

burgesa i arrelà i es mantingué en la consciència popular 

dels elxans i dels visitants, malgrat ser una imatge 

progressivament negada i destruïda per la mateixa 

transformació urbana, en un intens procés de canvis amb el 

qual s'originava la moderna ciutat d'Elx. 

 

NOTES 

(01) Josep MASSOT, "Laborde, Alexandre de", en Gran 

enciclopèdia catalana, vol. 9, 1976, p. 38. 

(02) Oriol VALLS, "Pròleg" al Viatge pintoresc i històric, de 

Laborde, 1974, p. 13. 

(03) Alexandre de LABORDE, Viatge pintoresc i històric 

(1806-1820), 1974, vol. 1, p. 71 i 222, vol. 2, p. 117. 

(04) Ibídem, vol. 1, p. 134, 165 i 177. 

(05) Manuel TORRES et al. Inicis de la Urbanística Municipal de 

Barcelona, 1985, p. 17. 

(06) Alexandre de LABORDE, Viatge pintoresc i històric 

(1806-1820), 1974, vol. 2, p, 10. 

(07) Ibídem, vol. 2, p. 110-111. 

(08) Ibídem, vol. 2, p. 116-124. 
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2. DE LA CIUTAT VUITCENTISTA 

 

El procés de formació de la ciutat burgesa desenvolupat a 

Europa durant el vuit-cents ha estat caracteritzat per 

Bortolotti per tot un seguit de factors, entre els quals cal 

destacar la nova atracció que la ciutat començà a exercir 

sobre la població del camp i el desbordament dels antics 

límits, sovint amb l'absorció de municipis veïns, mitjançant 

una expansió que gairebé sempre fou estelar, al llarg de les 

vies principals que portaven a les poblacions veïnes. Pel que 

fa a la indústria, després d'una primera fase de col·locació 

casual, tendí a situar-se en llocs específics, encara que el 

concepte de zonificació no sorgí fins la fi del vuit-cents. Pel 

que fa a la distribució dels habitatges, després d'una primera 

fase en la qual hi hagué una distribució social vertical, com 

en la societat preburgesa, es donà una selecció dels habitants 

en els diferents barris. L'estructura urbana es transformà 

radicalment, ja que les muralles es van derrocar i foren 

substituïdes per vials de passeig per a transeunts i carruatges. 

Així mateix, en el centre històric es desenvolupà una 

complexa articulació comercial i foren expulsats els antics 

habitants, a la vegada que s'hi construïa una complexa 

estructura de serveis tècnics, d’aqüeductes i de conduccions 

modernes. Pel que fa als medis de transport, amb el 

ferrocarril nasqueren els típics "barris de l'estació" al voltant 

de la carretera que unia l'estació amb la ciutat, barris que 

determinaren sovint una orientació totalment nova del 

desenvolupament urbà. A la ciutat vuitcentista s'estengueren 

també els serveis destinats a millorar, encara que fos 

indirectament, les condicions de la productivitat (escoles, 

hospitals, etc.), primer en el centre de la ciutat i, després, en 

la perifèria. Es donà una selecció entre les diferents ciutats, 

desenvolupant-se més les que es trobaven vora el ferrocarril 

i vora els canals, mentre altres situades en posició marginal 

van perdre importància. I amb l'afirmació de les relacions 

socials capitalistes la mateixa ciutat esdevingué una 

mercaderia, un lloc on tot es podia comprar, fins i tot el 

prestigi i la bellesa dels edificis antics. (01) 

Des d'una òptica semblant, Piccinato ha assenyalat 

que les grans obres d'infraestructura i de transformació 

urbana d'aquest segle no son explicables fora de la lògica de 

la privatització de la ciutat vuitcentista i de la intervenció 

com a protagonista de la propietat edilícia i fundiària en el 

procés general de formació de la societat burgesa capitalista. 

L'escala amb la qual es produí aquest fenomen era nova, tant 

per les dimensions com pels problemes de racionalització 

organitzativa de la ciutat industrial i productiva en la que 

tendí a concentrar-se tot el desenvolupament econòmic. 

Segons Piccinato, les grans realitzacions públiques de la 

ciutat vuitcentista, els bulevards, les xarxes de transport, els 

parcs i les places monumentals, no feren sino reproposar a 

major escala uns elements morfològics ja presents, encara 

que en termes menys "institucionalitzats", en la ciutat 

medieval i barroca. A la ciutat burgesa, tanmateix, calia 

identificar aquests elements i aquests usos i situar-los de 

manera puntual i directa: el parc urbà substituí els horts; els 

bulevards, els carrers amb pòrtics; els conjunts 

monumentals, la compacitat formal del conjunt de la ciutat. 

La ciutat esdevenia, així, un agregat d'àrees construïbles i 

tota operació que s'hi realitzàs havia de comptar primer amb 

la propietat del terreny i, després, confrontar-la amb 

l'efectiva necessitat de reconstruir els modes de gaudiment 

col·lectiu que la privatització de la ciutat havia eliminat. (02) 

Pel que fa a l'Estat espanyol del vuit-cents, com 

assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, la història urbana no 

fou aliena a la història global, sino que es va fondre amb ella 

sense perdre la seua especificitat i fou la causa de molts dels 

processos que expliquen la realitat espanyola del vuit-cents. 

(03) Això es pot veure clarament a Elx. En efecte, el fet que 

el gran canvi històric, polític i econòmic iniciat el 1812 que 

separava dos règims distints, coincidís amb l'abolició de les 

senyories jurisdiccionals, representà per a la ciutat el final de 

la lluita del municipi per recuperar les seues incipients 

llibertats burgeses. En base a aquest canvi polític al llarg del 

vuit-cents s'ajustaren, es definiren i es fixaren els criteris de 

construcció de la ciutat moderna. 

En aquest segle, els projectes urbans tingueren 

molt a veure, com indica Torres per a Barcelona, amb 

l'afirmació del nou control polític sobre un complex marc de 

poders d'origen feudal i eclesiàstic. Diversos aspectes 

caracteritzaren la nova ciutat. La malla d'edificis i d’espais 

públics vuitcentista era unitària com a espai visible i 

representatiu i vertebrava la ciutat al voltant de les 

institucions i els poders; l'illa edificada passà de ser un 

simple suport de cases a ser una construcció amb aspecte 

unitari el perímetre de la qual servia per a qualificar l'espai 

públic que l'envoltava; i gràcies, en part, a les possibilitats 

tècniques que donava la cartografia, l'espai urbà pogué 

esdevenir homogeni, concret, equivalent. El procés de canvi 

a la ciutat vuitcentista es trobava il·lustrat pels petits 

projectes d'alineació de carrers, pel lent procés de formació 

de les ordenances d'edificació modernes i per les obres de 

pavimentació i de construcció de noves infraestructures. A 

través de la suma d'aquests petits canvis es produí una 

objectivització de l'espai urbà, sense la qual serien 

impensables molts dels raonaments que es feren sobre la 

ciutat des de disciplines tan diverses com ara el dret, la 

medicina i l'estadística, els quals tingueren una gran 

transcendència en el naixement de la urbanística moderna. 

Sense la introducció de la homogeneització de l'espai, 

segueix Torres, hauria estat impensable el naixement dels 

instruments de la urbanística, però aquesta homogeneització 

no es limità a l'organització de l'espai físic, sinó que s’omplí 

de connotacions econòmiques, polítiques i culturals. 

L'homogeneitat de l'espai urbà remetia als nous problemes 

d'organització de la societat (higiene, seguretat, espais per al 

lleure, nous serveis urbans). I a través d'ells podem trobar 

tant el naixement d'un projecte social en el qual es 

redimensionaven el poder estatal i el poder local, com el 

naixement de noves ciències socials. Quan més endavant es 

començà a treballar amb conceptes com ara el de funció, 

concebuts per a relacionar temes de simple organització de 

l'espai físic amb qüestions econòmiques i sociològiques, 

l'espai homogeni inventat al vuit-cents assolí tot el seu valor. 

(04) Com ha assenyalat Bortolotti, a diferència de les ciutats 

renaixentista i barroca, on la regularitat era un valor en si 

mateix, la regularitat de la ciutat burgesa es basava en 

l'igualtat de drets i de deures que tenien tots els ciutadans, 

igualtat de condicions entre tots els que volien edificar que 

venia sancionada per les normes abstractes de regulació 
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aportades per la Revolució Francesa. (05) 

Aquest procés de configuració d'un espai urbà 

homogeni es produí a Elx d'una forma lenta i abarcà tot el 

segle. Ja immediatament després de la guerra del Francès, 

amb el triomf efectiu de la burgesia i amb la liquidació de la 

jurisdicció senyorial, es van modificar els mecanismes de 

transformació de la ciutat, com també els components 

urbans que s'hi transformaven, i s'inicià una gestió urbana 

radicalment diferent de la del set-cents. No era una 

diferència menor el fet que mentre al segle XVIII el senyor, a 

més del Consell de Castella, havia de controlar qualsevol 

obra o inversió feta per la vila, al segle XIX era 

l'administració pública municipal qui esdevenia 

definitivament l'agent fonamental de transformació de la 

ciutat, sota el control només del poder estatal. Sanchis 

observa aquest mateix fenomen a la ciutat de València on, 

durant el vuit-cents, les obres urbanes passaren a ser 

promogudes per l'Ajuntament, en lloc de ser-ho pel rei o 

pels capitans generals. (06) Amb tot, cal considerar que el 

poder estatal s'organitzà d'una forma més eficaç que en 

l'antic règim, la qual cosa permeté mediatitzar amb uns altres 

mecanismes l'autonomia municipal. Com ha suggerit 

Calduch, la burgesia com a classe anteposà els interessos 

generals d'estat als interessos locals, produïnt-se un cert 

"repartiment de papers" entre capes de la mateixa classe 

social. Així, mentre que l'alta burgesia s'ocupava de 

l'organització de l'estat i del territori, la burgesia local 

s'ocupava del control detallat de la ciutat. (07) 

A fi de comptes, a Elx, com a gran part de les 

ciutats europees, la burgesia local prengué una decidida 

posició davant el fet urbà, consolidada al llarg del segle XIX i 

desenvolupada durant el segle XX. Aquesta postura es 

caracteritzà per una insistent preocupació per l'estat físic de 

la ciutat com a fet material i per una intervenció constant en 

l'espai urbà, conseqüent amb l'urgència que començava a 

tenir el capital de moure's constantment. Així, l'espai ciutadà 

es veié profundament transformat amb els equipaments i les 

construccions per a nous usos urbans i amb les noves 

tècniques urbanístiques d'alineació, d’ordenances i 

d’obertura de carrers, però també amb les infraestructures i 

els serveis urbans i amb les grans xarxes de comunicació 

territorial, carreteres i ferrocarril. 

 

NOTES 

(01) Lando BORTOLOTTI, Storia, città e territorio, 1987, p. 98 i 

104-105. 

(02) Giorgio PICCINATO, La costruzione dell'urbanistica, 1977, p. 

15-16. 

(03) Luís ALONSO DE ARMIÑO i Juan PIÑÓN, "Le città e l'urbanistica 

in Spagna durante l'ottocento", 1989, Storia Urbana, núm. 46, p. 3. 

(04) Manuel TORRES et al. Inicis de la Urbanística Municipal de 

Barcelona, 1985, p. 21-22 i 29. 

(05) Lando BORTOLOTTI, Storia, città e territorio, 1987, p. 157. 

(06) Manuel SANCHIS, La ciutat de València, 1972, p. 442. 

(07) Agraïm l'observació del doctor Calduch. 

 

2.00. ESDEVENIMENTS, EQUIPAMENTS, SERVEIS, 

CONSTRUCCIONS PÚBLIQUES 

 

Una característica remarcable de la transformació urbana 

d'Elx durant el vuit-cents fou l'habilitació d'edificis existents 

(entre ells els convents desamortitzats) i la construcció 

d'edificis de nova planta per als nous serveis, equipaments i 

usos que reclamava la burgesia il·licitana com a nova classe 

social dominant. (01) Així, durant aquest segle, una societat 

privada féu el teatre d'Elx i el municipi construí de nova 

planta el cementeri general, l'escorxador, la pescateria i el 

mercat; habilità diverses construccions per a escoles i 

hospitals; reformà diversos edificis per a contenir els serveis 

de l'administració burgesa (ajuntament, jutjats, presó, 

caserna) i, finalment, emprengué la reforma de l'espai públic 

de la població amb la construcció de jardins i de passeigs 

com ara el de Bru, el de Cortés, el de l'Estació i la glorieta 

del Dr. Campello. 

 

NOTES 

(01) Per a la distinció entre equipaments col·lectius i serveis 

públics, cfr. Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades, 1981, 

p. 47-53. Al nostre estudi hem agrupat en aquest paràgraf els 

equipaments col·lectius, ço és, les edificacions destinades a satisfer 

les necessitats evidenciades pels serveis, segons Aymonino, mentre 

que al paràgraf següent agrupem aquells serveis urbans que, per les 

seues característiques de xarxa d'infraestructures tècniques, no 

venen definits per l'ocupació d'un edifici. 

 

00. POBLACIÓ: EPIDÈMIES, TERRATRÈMOLS, TEMPESTA 

 

Però, com ha observat Gozálvez, mentre que al set-cents es 

feren a Elx les grans obres arquitectòniques de la ciutat, 

durant el vuit-cents, malgrat les importants transformacions 

urbanes, l'abast de les intervencions de la primera burgesia 

fou més modest com a conseqüència, entre altres factors 

adversos, de l'evolució negativa de la població del municipi, 

la qual a final del segle era poc superior a la del 

començament. Els habitants d'Elx disminuiren de 20.354 el 

1802, a 16.451 el 1854. Durant la segona meitat del segle la 

població va créixer, però a un ritme summament lent: 

19.533 habitants el 1857, 19.636 el 1877, 23.847 el 1887 i 

27.308 el 1900. Pel que fa a la població urbana era tan sols 

de 10.353 habitants el 1857, 12.928 el 1887-1888 i 14.218 

el 1900, una xifra inferior als 14.787 habitants del 1761. 

(01) Aquesta espectacular disminució de la població entre la 

fi del set-cents i la meitat del vuit-cents va ser conseqüència 

de la guerra, de les epidèmies i de la fam que es van patir a 

les primeres dècades del segle, desgràcies que, d'altra banda, 

foren generals a gran part de l'Estat. Durant la segona meitat 

del vuit-cents, però, Sanchis assenyala un fort increment 

demogràfic arreu el País Valencià. Així, entre el 1857 i el 

1900, la població valenciana passà de 1.212.432 habitants a 

1.587.536, amb un índex de creixença del 131% mentre que 

el general de l'Estat espanyol fou del 120% . (02) 

D'igual manera que les dades demogràfiques, la 

lectura de les notícies facilitades per Ibarra ens mostra un 

vuit-cents caracteritzat a Elx per les seqüeles de pobresa i de 

misèria que produiren les catàstrofes patides al llarg del 

segle, terratrèmols, tempestes, sequeres, i, sobretot, 

epidèmies. No hi ha, però, cap estudi crític sobre l'evolució 

de la població il·licitana durant el vuit-cents que mesure 

amb exactitud la influència de les epidèmies citades per 

Ibarra i pels llibres capitulars. Per tant, consignarem les 
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dades que nosaltres hem pogut replegar. 

Les calamitats començaren amb el segle. El 1802 

ja es va consignar a les actes municipals la mancança de gra, 

tant de forment com de civada, com també que no hi havia 

pa. (03) Aquesta situació s'agreujà amb motiu de la guerra 

del Francès. El 1808 es consignà a les actes que hi havia 

molta agitació i que la situació era de gran misèria, com 

també que la mancança de diners a l'Ajuntament era 

absoluta. (04) El 1810, en plena guerra del Francès, la Junta 

de Govern del Regne manà que s'entregàs i es dipositàs la 

meitat de la plata treballada existent a la població per tal de 

fer front a les despeses de la guerra. El Consell publicà per 

ban l'obligació dels veïns d'entregar la plata que tinguessen. 

(05) El 1811 es nomenà un dipositari per a fer-se’n càrrec i, 

una vegada replegada la plata, s'acordà enviar-la a 

l'intendent, a Xixona. Tanmateix, hi hagué problemes quan 

el Consell tingué notícia que el clero i les comunitats 

religioses no havien entregat la part que els pertocava. El 

Capítol es dirigí al vicari insistint-ne de bell nou perquè ho 

fessen, però el bisbe contestà que era ell l'encarregat de fer el 

recapte dels béns eclesiàstics i d'enviar-los al govern. (06) 

Un segle després, el noucentista Ibarra, preocupat per la 

situació artística de la població, anotaria que aquest era 

"otro de los porqué no existe plata labrada antigua en las iglesias de 

Elche." (07) 

La guerra tingué també conseqüències en la 

higiene de la població. Així, el 1810, els metges d'Elx 

presentaren un memorial on es queixaven de l'aspecte del 

poble i exposaven el greu perill que hi havia que el brut 

comportament dels soldats de l'exèrcit del centre, establerts a 

la caserna, provocàs epidèmies, ja que aquests soldats, 

"por los callisos y calles principales, no solo se dejan la basura y 

despojos de su rancho, sino que también excrementan en los 

parages de mayor tránsito de este numeroso pueblo, lo que además 

de presentar un quadro de la mayor indesensia, es indispensable el 

respirar unas exalaciones pútridas y unas miasmas mortíferas, 

principalmente en las horas de calor." (08) 

Però el motiu fonamental de l'endarreriment 

poblacional durant la primera meitat del vuit-cents fou la 

incidència de l'epidèmia de febre groga del 1811, la qual ha 

estat qualificada per Gozálvez, malgrat la modernitat de les 

dates, de canvi amb característiques medievals. Segons 

Gozálvez ens hauríem de remuntar a la pesta bubònica del 

1648 per a trobar una catàstrofe semblant. (09) Les primeres 

notícies de que hi havia epidèmia a Cartagena arribaren a 

Elx a principi d'agost i el 02-08-1811 l'Ajuntament dictà un 

ban on es consignaven les precaucions que s'havien de 

prendre. (10) Però malgrat aquestes advertències, als pocs 

dies s'inicià l'epidèmia, portada per un quadre d'un regiment 

de l'exèrcit que venia de Cartagena. En contra de l'opinió 

dels metges, es va representar la Festa i la concentració de 

persones féu que la malaltia es propagàs veloçment. 

L'epidèmia fou molt violenta i durà cinc mesos, arribant a 

haver més de 100 defuncions diàries. Un dia els morts 

ascendiren a 200 i un altre a 420. Elx quedà aïllat. Moriren 

els metges i els soterradors i les tres carretes que 

transportaven els cadàvers hagueren de ser conduïdes pels 

presos, els quals deixaven caure els morts en grans trinxeres 

obertes en uns bancals enmig del camp, a ponent de la 

caserna de cavalleria, tot formant una fossa comuna sobre la 

qual s'emplaçaria l'actual cementeri Vell. L'Ajuntament, per 

por del contagi, celebrava les sessions en l'hisenda de 

Viscarra, situada a les afores de la població, vora la carretera 

de Dolors. Segons un document contemporani moriren en 

total 8.156 persones, el 41,6% dels habitants del cens del 

1802, però Ibarra considerava que la xifra podia ser superior 

i arribar fins els 11.000 morts, en considerar que moltes 

defuncions no se saberen perquè passaren al camp, i que de 

moltes famílies no en quedà cap membre per a fer el 

recompte. El tedèum per a celebrar el final de l'epidèmia es 

féu a Santa Maria el 14-01-1812. (11) Segons l'acta 

municipal del 01-05-1812, el mateix Capítol calculava que 

"se ha disminuido el vecindario en más de ocho mil 

personas." Les conseqüències foren immediates: el 

10-02-1812 es van suprimir nombrosos empleats de 

l'Ajuntament "que no se juzgaban necesarios." (12) 

Una interessant descripció dels efectes de 

l'epidèmia es troba en una carta datada el 07-01-1812. 

L'Ajuntament exposava al cap militar d'Alacant les 

dificultats que tenia el municipi per a subministrar queviures 

a la tropa estacionada a Elx. Segons aquest document 

l'Ajuntament no disposava de diners ni tan sols per a 

condicionar les fosses del cementeri, rodejar aquell terreny 

amb una paret, emplomar les sepultures de les esglèsies on 

s'havien soterrat alguns contagiats, ni pagar els metges i 

cirurgians vinguts de València, ni tampoc els boticaris ni els 

soterradors: 

"la epidemia que ha sufrido este pueblo, que aún está acordonado 

desde el mes de agosto anterior, ha consumido todos los fondos 

públicos y de particulares, en tal manera que, estando acordado por 

la Junta de Sanidad, cubrir de calicanto las zanjas donde se an 

sepultados los contagiados, sircuir aquel terreno de paret, blanquear 

el Cuartel de Cavallería que ha servido de Lazareto, emplomar 

todas las cepulturas de las Yglesias en donde se enterraron algunos 

contagiados y otros artículos consernientes a la salud pública, nada 

de ello se a podido realizar hasta aora por falta de fondos y, lo que 

es más, ni se pueden pagar sus onorarios a los médicos y sirujanos 

que vinieron de Valencia, ni a los boticarios, ni gremio de 

enterradores." 

La misèria a Elx era tan gran que no hi havia 

forment per a fer pa, ni tampoc bacallar i la població a penes 

s'alimentava amb la poca civada que quedava i amb algunes 

garrofes que portaven d'Alacant: 

"a lo que se agrega ser tan absoluta la falta de trigo en este pueblo y 

su término que hase dos días no se ha amasado en estas panaderías, 

sin haver bacalado [sic] alguno y la poca sebada que queda es la 

que sirve para comer el vecindario, y si hay algunas garrofas las 

traen de esa villa, lo que elevamos a la consideración de V. para 

que tenga a bien adaptar otros medios para la subsistencia de la 

tropa de su mando y cavallerías del parque, acudiendo para ello a 

los pueblos libres que tengan proporción para efectuarlo." (13) 

L'epidèmia de febre groga del 1811, com també les 

que seguiren durant el segle féu que s'invertís el sentit 

progressiu de creixement que Elx havia tingut durant el set-

cents i que ens allunyàssem del model europeu de 

creixement demogràfic paral·lel a la revolució industrial, el 

qual es trobava en la base del desenvolupament de les ciutats 

i la formació de l'urbanisme modern assenyalat per diversos 

autors, com ara Benévolo, qui cita que el 1700 la població 

d'Anglaterra i Gal·les era de 5.500.000 persones i el 1750 de 
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6.000.000, mentre que el 1801 havia pujat a 9.000.000, i el 

1831 a 14.000.000 de persones. (14) Pel contrari, al llarg de 

tot el vuit-cents, Elx no es recuperà de l'epidèmia del 1811, 

agreujada per les dels anys següents. Així, el 1813 n'hi 

hagué una altra de "calenturas pútridas exaltadas"; el 1817 

de pigota i el 1834 de còlera. (15) Segons els llibres d'actes 

municipals l'epidèmia de còlera morbo del 1834 vingué des 

d'Oriola i provocà 333 morts. En aquella ocasió, l'enterrador 

demanà augment de sou perquè tenia molt més treball en 

haver de portar els malalts als llatzarets de la torre de Siuri i 

del quarter Vell. (16) El 1854 hi hagué una nova epidèmia 

de còlera. Les actes capitulars en dónen notícia el 

05-09-1854, referint-se a la "epidemia que se padece en esta 

población." Així mateix, un document anònim del vuit-cents 

inclòs per Ibarra als seus Papeles curiosos, en féu una 

història d'aquesta epidèmia, a la qual hom es referia com de 

"cólera morbo asiático." Segons Ibarra van morir 150 

persones. (17) Tornà a haver una altra epidèmia de còlera 

morbo l'any següent, el 1855. En aquesta ocasió 

l'Ajuntament prohibí que es representàs la Festa pel perill 

que l'aglomeració de personal representava i el bisbe aplaudí 

la mesura. Amb tot, moriren 246 persones. (18) N'hi hagué 

una altra el 1859, provinent de Múrcia i d’Oriola, la qual 

sembla ser que fou més benigna que les anteriors. (19) I una 

altra encara el 1865, entre principis d'agost i finals de 

novembre, en la qual, segons Ramos, moriren 70 persones. 

Aquell any es tornà a intentar suspendre la Festa, però una 

manifestació popular en la plaça de Baix, contrària a la 

mesura, en féu desistir el governador. (20) El 1870 hi hagué 

una nova epidèmia de febre groga, la qual vingué des 

d'Alacant. (21) El 1873 hi hagué epidèmia de febres 

tercianes, o "fiebres intermitentes", la qual es repetí el 1874, 

quan van haver de fer-se despeses extraordinàries per a 

portar metges a la població, i també el 1888. (22) El 1884 hi 

hagué una nova epidèmia de còlera morbo. I també els anys 

1885, 1890 i 1891. (23) D'altra banda, les epidèmies foren 

habituals durant tot el vuit-cents arreu el País Valencià i 

segons Sanchis, l'epidèmia de còlera del 1834 provocà a la 

ciutat de València més de 4.000 morts i les epidèmies de 

còlera dels anys 1854 i 1855 mataren devers 2.000 persones 

en cadascuna d'elles, mentre que el 1885, la darrera pesta de 

còlera a la ciutat de València, produí 5.000 morts. (24) 

A Elx durant el vuit-cents també hi hagué els forts 

terratrèmols de la primera meitat del segle, els quals 

començaren el 21-03-1829 i duraren més d'un mes. El 

mateix dia que començaren, a les vuit de la vesprada, 

l'Ajuntament celebrà un capítol extraordinari a la plaça de la 

Mercè. Segons l'acta, els veïns havien fugit en totes les 

direccions i es van haver de nomenar patrulles de voluntaris 

reialistes perquè rondassen tota la nit vigilant les cases 

abandonades i evitant que els malfactors aprofitassen la 

consternació general per a fer maldats i robatoris; el Capítol 

manà que es posassen llums en els balcons de les cases per a 

poder transitar de nit per la població i es féu ban convidant 

els veïns a eixir de les cases pels continuats tremolors de 

terra que encara es produïen i a posar-se enmig de les places 

o les eres, allà on "no puedan ser molestados en caso de 

desplomarse algún edificio." S'acordà no fer les misses dins 

l'esglèsia de Santa Maria, que es trobava tota clevillada, sinó 

en un altar fet a propòsit en el parament del nord de la plaça 

de la Mercè, on s'havia de posar la imatge de la Mare de 

Déu. L'Ajuntament quedà estacionat en la mateixa plaça de 

la Mercè per a poder acudir aviat on calgués anar. L'endemà 

havien cessat els moviments de terra, però l'Ajuntament, 

amb tot i això, continuà reunit a la plaça de la Mercè. (25) El 

tercer dia de terratrèmols, el Capítol acordà traslladar-se, 

amb diversos efectes i amb la caixa de les tres claus, "al citio 

denominado de las Eras", ço és vora el quarter de Cavalleria, 

"a fin de que sin el mayor riesgo pueda tomar las medidas más 

oportunas para precaver a este vecindario de los riesgos que le 

amenazan, y demás que sean consiguientes a conservar la 

tranquilidad y seguridad pública." 

A les nou del matí, mentre es feien les actes de les 

dues sessions capitulars que se van celebrar aquell dia, es va 

sentir un altre tremolor de terra. Moltes de les persones que 

havien abandonat les cases s'establiren en barraques i tendes 

formant campaments per diversos llocs a les afores del 

poble, entre d’altres a les citades eres del Pla, vora el quarter 

de Cavalleria. Aquell campament devia ser de grans 

dimensions, ja que l'Ajuntament, a més de celebrar les 

sessions en una cambra de la caserna, dictà normes perquè 

es preparàs l'abastiment de pa, de carn i de peix als que se 

n'havien anat del poble al Pla fugint dels terratrèmols. (26) 

Aquests terratrèmols del 1829 causaren nombrosos 

desperfectes en esglèsies, edificis públics i cases particulars. 

Segons un document contemporani transcrit per Ibarra, el 

temple de Santa Maria quedà 

"quebrantado enteramente y abierto en grietas por todas las bóvedas 

y pilastras. Levantó y rompió las lozas [sic] situadas al pie de un 

arco foral [sic], inutilizando una dovela y crujiendo parte de la 

media naranja, dejando los ángulos de una porción de sillares 

abiertos en el peor estado. Derribó la cabeza y la mano derecha de 

uno de los evangelistas, abriendo por la clave todas las bóvedas de 

las capillas." 

Pel que fa a la casa consistorial, 

"fué asimismo bastante derruída, habiéndose desprendido algunos 

sillares de los pretiles de sus terrados, de cuyas resultas y por el 

inminente peligro en que quedaron, se mandaron demoler. Sus 

paredes interiores ofrecían a la vista infinitas grietas, habiendo 

quedado inhabitable por muchos días, por cuya razón se celebraban 

las sesiones capitulares en casa de D. Juan Roca, que fue alquilada 

por la municipalidad hasta que practicó la recomposición de aquel 

edificio." 

Així mateix, 

"la Torre titulada de Calendura se inutilizó, cuyo reloj 

descompuesto, privó al pueblo de las horas muchos días. Las 

cárceles de la fortaleza de Palacio se resintieron de tal modo que el 

alcalde mayor se vió precisado a mandar la traslación de los presos 

a otra localidad más segura." 

Per la seua banda, 

"la Calahorra vino a ser el terror de los que la habitaban, pues hasta 

que se desmontaron sus primeros cuerpos que se miraban en el 

estado más ruinoso, no volvieron a ella sus moradores." 

D'aquesta torre s'hagueren de derrocar els deu 

metres superiors i quedà, així, mutilada. També se’n 

ressentiren les esglèsies del Salvador i de Sant Joan i molts 

altres edificis del poble i del camp. (27) 

La magnitud del mal va ser tanta que l'Ajuntament 

féu un ban pel qual manava que els mestres d'obres 

revisassen els edificis malmesos de la població, tant públics 
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com privats, i presentassen un informe del seu estat, dels 

danys que havien patit i del cost estimat de la reparació o de 

l'enderroc de les ruïnes. Les instàncies presentades es 

conserven en un lligall de l'Arxiu Històric Municipal. 

Referirem algunes de les més significatives. Els mestres 

Marc Arques i Jaume Agueda inspeccionaren per ordre de la 

vila el pont principal i en feren una exposició dels danys. 

També l'administrador del patrimoni del comte d'Altamira 

presentà un detallat informe dels danys que havien patit les 

cases i els edificis propietat del comte i el cost de la 

reparació. També ho feren l'apoderat del marquès d'Arneva, 

el rector de l'esglèsia de Sant Joan, el comanador del 

convent de la Mercè, el majordom de les rendes de la Mare 

de Déu de l'Assumpció, el majordom de la diginitat 

episcopal en la vila d'Elx, l'apoderat de la comtessa de 

Torrellano, l'apoderat del marquès de la Torre, l'abadessa del 

convent de l'Encarnació i moltes persones particulars la 

propietat de les quals es reduïa a la casa on vivien. Gairebé 

en tots els cassos, es requeria la inspecció i el dictamen 

d'algun dels mestres d'obres d'Elx o dels que havien vingut 

de fora, els quals solien signar també, quan sabien fer-ho, 

juntament amb el propietari o l’administrador, l'exposició 

dels danys o la relació valorada. (28) Però malgrat els greus 

danys que es descriuen en aquests memorials, els 

terratrémols del 1829 no degueren produir víctimes a Elx, ni 

una destrucció tan gran com la dels pobles del Baix Segura, 

els quals quedaren completament assolats. Fet i fet, el 1830, 

segons es deia en l'acta capitular, a més de commemorar que 

ja s'havia reparat l'esglèsia de Santa Maria, s’hi representà la 

Festa en acció de gràcies perquè Elx havia estat deslliurat 

dels terratrèmols que "tantas víctimas han ocasionado en las 

poblaciones vecinas." (29) 

Hi hagué també a meitat del vuit-cents, la nit del 06 

al 07-12-1853, una forta tempesta d'aigua i pedra que 

arruïnà el poble i el camp i que fou recordada durant tot el 

segle. El corrent de l'aigua inundà el poble i els ravals, 

s’emportà mobles i queviures de les cases, i destruí el camp, 

arrancant milers d'arbres i fent malbé les collites. 

S'enrunaren cases i edificis (entre ells el convent de 

l'Encarnació), es trencaren les sèquies i, sense tenir aigua 

corrent, s'aturaren els molins, amb la qual cosa el poble es 

trobà sense farina ni pa. Segons l'acta municipal del 

08-12-1853, 

"en las calles el granizo ha formado enormes témpanos de seis a 

siete palmos de alto y quatro o cinco de espesor, los cuales han 

interceptado el tránsito en muchos parages y se necesitan un 

número considerable de peones para dejarlas expeditas." (30) 

El personatge polític il·licità del vuit-cents 

Emigdio Santamaria, en féu una curiosa relació novel·lada 

d'aquesta tempestat: 

"el agua que fluye por las avenidas de la población son caudalosos 

raudales que no respetan puertas, tapias ni edificios; todo lo 

derrumban. Cada calle es un río de agua cenagosa que inunda las 

casas hasta a más de un metro de elevación. El torrente que se 

precipita por los huertos de la Virgen se introduce por la calle 

Ancha y la del Trinquete y va a estrellarse en un resto de la antigua 

muralla de esta villa. El agua encerrada en el Trinquete, y que se 

eleva a mas de tres metros, busca su salida por las puertas y 

balcones de las casas contiguas de la calle Ancha. Por la Puerta de 

Alicante entra otro caudaloso río que inunda sótanos y tinajeros y 

va a desembocar en la calle de la Corredera, en la que el granizo y 

los objetos que arrastra el agua, obstruyen las alcantarillas y otros 

desagües. En las tiendas de comercio de dicha calle pasa el agua 

por encima de los mostradores, saca los géneros de los estantes y se 

lleva cuanto encuentra. El convento de monjas de Santa Clara es 

asimismo inundado y las religiosas han de subirse a las ventanas 

para no perecer. En su iglesia, el agua ha subido a la altura de las 

mesas de los altares. Las autoridades adoptan las medidas que 

consideran oportunas y los maestros de obras y sus operarios abren 

agujeros en las alcantarillas y rompen la acequia mayor con lo que 

consiguieron dirigir las aguas a la rambla, evitando así que se 

inunde más la población. La vertiente llamada de la Torre, que 

viene hinchada como un mar, se desborda por todos lados. El brazo 

que de ella se introduce y corre por la calle de Aspe arranca de 

cuajo una porción de casas. Los raudales que se precipitan por las 

calles de San Antonio, Aljibe y demás contiguas, abre zanjas y 

arruina manzanas enteras, afluyendo toda el agua a la calle de San 

José, donde salta las paredes, penetra por las ventanas y va a salir a 

la de Santa Ana para desembocar por la travesía de la rambla, 

llevándose dos almazaras que estaban establecidas a la caída del 

abrevador, así como el aceite fabricado." (31) 

Després d'aquesta tremenda destrossa, el Capítol 

dirigí una llarga exposició a la reina explicant-li els mals que 

patien la població i el terme i demanant-li ajut. I unes 

setmanes més tard es va rebre la notícia que Isabel II havia 

donat 300.000 reals dels fons de calamitats per a ajudar a 

remeiar els mals de la tempesta a Elx. (32) 
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01. ESDEVENIMENTS SOCIALS I POLÍTICS 

 

Els esdeveniments polítics del vuit-cents a Elx foren, com a 

la resta de l'Estat espanyol, d'una gran intensitat i agitació, 

encara que, dissortadament, no comptem amb cap estudi que 

tracte el tema d'una forma rigorosa. A penes si hi ha 

l'aproximació de Ramos a la seua Historia de Elche, prou 

insuficient per la manca d'ordenació i de sistematització 

expositiva. Als nostres efectes, però, és d'interès consignar, 

extrets de les actes capitulars, els esdeveniments que més 

significació tingueren al llarg del segle, especialment els que 

es relacionen d'una forma més o menys directa amb la ciutat. 

Un dels succeïts més importants a l'Elx de 

començament de segle fou l'estada que feren a la població a 

finals del 1802 els reis d'Espanya Carles IV i Maria Lluïsa 

de Parma. Segons les actes capitulars, els reis van eixir de 

València el 13 de desembre, arribaren a Elx el 18 i hi 

sojornaren del 19 al 20, dia en que seguiren camí cap a 

Oriola. (01) Quan el Capítol se n'assabentà de la vinguda 

dels reis dictà normes perquè els forners i els tenders fessen 

provissió de queviures i, mitjançant un ban, prohibí la venda 

de carn fora del terme. (02) L'Ajuntament manà també que 

els veïns adornassen les façanes de les cases, composassen 

els carrers i fessen festejos públics i, per la seua banda, 

disposà de 2.000 lliures per a botar focs artificials, llogar 

cors de música i construir arcs triomfals. També s'havia 

d'enllumenar el poble per les nits, especialment la façana de 

la casa capitular. (03) El mateix comte d'Altamira comunicà 

al Capítol que pagaria per a l'ocasió, en honor del rei, dues 

orquestres de música i dos castells de pólvora que devien 

botar-se enfront de la casa on s'allotjaven ses magestats, 

perquè poguessen veure'ls còmodament. (04) Amb l'arribada 

de la comitiva reial s'encengueren quaranta-cinc fogueres 

arreu el terme i es van fer tres arcs triomfals que es trobaven 

situats, segons Ramos, un a l'entrada del Pont del Rei, un 

altre en l'Albereda i un tercer en el carrer de Sant Roc. Hi 

hagué música i focs d'artifici, s'il·luminà el terrat de la 

pescateria i tot el temps que els reis foren a Elx les sèquies i 

les fonts es van proveïr d'aigua. (05) Carles IV i Maria 

Lluïsa de Parma, amb tota la cort, s'hostatjaren al palau 

bisbal, situat en la pujadeta de Sant Jeroni, com també en les 

dues cases veïnes propietat de Joaquim Perpinyà. Com el 

sèquit reial era molt nombrós, es van haver de portar dels 

pobles veïns cinc-cents llits, a més de cadires, bancs i taules. 

Aixímateix, s'hagué d'habilitar un escorxador per a sacrificar 

els animals i bastir diverses construccions a propòsit, com 

ara "tornajos y cubos" [?] per a la reial cavalleria. (06) 

També el 1809, en plena guerra, Elx celebrà un 

altre gran acolliment públic, ara al mariscal de camp anglés, 

Doyle. Tanmateix, la guerra i la mala situació econòmica de 

la vila comportaren que en aquesta ocasió els preparatius per 

a festejar el trànsit per Elx del militar fossen certament 

humils. Així, el Capítol manà preparar "desente alojamiento 

con comida o cena, correspondiente refresco y demás." Se li 

havia de facilitar la casa de Benito Santacília, "por ser la más 

a propósito para el efecto", i enfront de la casa s'havia de 

posar una orquestra "compuesta de la música de capilla." 

(07) Suposem que els capitulars es referien a la capella de 

música del Misteri, la qual seria, així, l'encarregada de fer-li 

una serenata al mariscal. 

A banda d'aquestes visites, els esdeveniments més 

significatius del començament del vuit-cents foren de caire 

més estrictament polític, tingueren a veure amb la 

proclamació de les Corts de Cadis i provocaren importants 

transformacions econòmiques i socials a Elx, com ha 

estudiat Ruiz. (08) Així el 1811, segons els llibres d'actes, el 

Capítol va veure una ordre superior referent al jurament que 

s'havia de fer per a l'establiment de les corts i decidí fer una 

funció solemne a Santa Maria el 16-01-1811, a la qual, 

s'insistia, havia d'estar exposat el Santíssim en l'altar major i 

havien d'assistir l'Ajuntament, les parròquies, les comunitats 

dels convents i els oficials dels cossos de milícia i de 

guerrilla. (09) Especialment rellevant des del punt de vista 

social i polític fou, també el 1811, l'abolició de les senyories 

jurisdiccionals per les Corts de Cadis, la qual cosa, com ja 

hem vist, suposà un important canvi polític a Elx i fou 

festejada pel municipi a les actes capitulars, malgrat ser el 

mateix any de l'epidèmia de febre groga que delmà la 

població. 

Però malgrat els esdeveniments polítics favorables 

a la vila, aquests anys foren tragics a Elx, tant per la situació 

de misèria que imperava com pels continuats enfrontaments 

polítics entre constitucionalistes i absolutistes. Així, a 

principi del 1812 hi hagué una greu situació de desgovern i 

un gran desgavell en la població com a conseqüència de 

l'abolició de la senyoria, dels milers de morts de l'epidèmia 

del 1811 i de la pobresa i misèria originada per l'epidèmia i 

també per la guerra del Francès —per a la qual el govern 

reclamava constantment diners i homes— i comportà greus 

enfrontaments entre partidaris i adversaris de la constitució. 

El 14-01-1812 arribaren a ser arrestats en la sala capitular els 

dos únics regidors de l'Ajuntament que havien quedat vius 

dels que havien vist en Capítol a l'hisenda de Viscarra 

l'abolició de la senyoria: el motiu era no poder donar "los 

suministros que necesita el exército español que aquí se 

halla" ni la contribució imposada pel corregidor de Xixona. 
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Aquest vingué personalment a exercir de jutge i cap de 

l'Ajuntament i formà govern municipal no sense dificultats, 

ja que molts elxans no hi van voler participar. (10) 

També el 1812, l'escassedat de comestibles obligà 

l'Ajuntament a decretar la llibertat per a vendre pa, la qual 

cosa podia fer tothom al preu que volgués sense mes 

condició que fos bo. També es donà llibertat per a vendre 

dàtils, figues, cabrits, llet, formatge i ramats de tota mena. 

(11) Elx, situada en la frontera de la València ocupada per 

Suchet i a la vora d'Alacant, on s'havia constituït la 

capitalitat del regne, patí una llarga estança de l'exèrcit 

espanyol i també entrades dels francesos, com ara la del dia 

10-06-1812, els quals assaltaven els vilatans per a 

procurar-se queviures. (12) 

Amb els esdeveniments de la guerra i la fam es 

barrejaven els esdeveniments polítics del nou ordre 

constitucional que s'intentava establir a Espanya. Així, el 

11-07-1812 el Capítol veié una ordre perquè el 13-07-1812 

se celebràs amb una part de l'exèrcit el jurament a la 

constitució "en los campos de esa villa." Es féu ban avisant 

els veïns perquè enllumenassen els carrers i fessen 

demostracions de gaubança i, enmig del camp, es formà un 

"tablado o teatro, con un magnifico dosel" sota el qual es va 

col·locar un bust de Ferran VII. Ni l'acta municipal ni Ibarra 

diuen on es va situar aquest escenari, però, pel nombrós 

públic que havia d'assistir a la commemoració, degué 

aixecar-se a la part de la caserna de cavalleria, on hi havia 

campoberts i on s'acostumaven a fer alguns actes públics. Es 

féu també ball en la casa consistorial i el general quedà 

content tant de la rebuda que la vila havia fet a les tropes 

com de l'organització de l'acte, segons ho féu saber en un 

memorial d'agraïment que el Capítol va veure el 

17-07-1812. (13) 

Pel que fa a l'espai urbà, a començament del vuit-

cents, la plaça de la Mercè continuà sent centre de 

manifestacions polítiques i tingué una especial significació 

per als constitucionalistes. Aquí es proclamà la constitució 

espanyola el 19-09-1812, en un taulat construït a l'efecte 

entre la porteria i el campanar del convent. Malgrat la 

guerra, la recent epidèmia i la mancança de diners, es 

tornaren a enllumenar les cases i s'avisà el vicari perquè 

aquest dia tocassen les campanes en les tres parròquies de la 

vila i en l'annexa de Sant Francesc d'Assís. (14) Dos dies 

després el Capítol acordà que la plaça de la Mercè, on 

s'havia fet la publicació solemne i el jurament de "nuestra 

Constitución Política", es denominàs plaça de la Constitució, 

i que s'hi col·locàs una làpida 

"con inscripción que recuerde la memoria de día tan plausible y 

felís y la transmita a la posteridad." 

La làpida l'havia de pagar l'alcalde primer (15) i 

amb aquesta decisió la burgesia posava els seus noms per 

primera vegada a l’espai públic de la ciutat. Aquesta placa 

fou retirada durant el següent període absolutista, però quan, 

el 1820, es tornà a proclamar de bell nou la constitució, es 

tornà a posar una placa en aquest mateix lloc per tal de 

tornar a dedicar la plaça de la Mercè a la Constitució. 

Tanmateix, la misèria era tanta que l'acord fou de posar 

només una tauló de fusta amb el nom pintat, mentre 

s'acordava fer una làpida nova. (16) A més del tauló de fusta 

es formà un taulat i es comprà cera per a l'enllumenament 

del poble durant tres dies consecutius. Malgrat la pobresa 

d'Elx, en aquests actes de proclamació constitucional, la vila 

es gastà 1.700 reals. (17) I aquella placa dedicada a la 

constitució originà nombrosos conflictes fins el punt que el 

1821 s'hagué d'ocupar militarment la plaça perquè els 

absolutistes no l'arrancassen, com amenaçaven les remors. 

Amb tot i això hi hagué algun aldarull. (18) 

Però enmig dels enfrontaments polítics dels anys 

deu hi havia greus problemes per a garantir l'abastiment 

alimentari de la població i com de vegades el 

subministrament es retrasava, els militars arribaren a 

apoderar-se del pa que es venia al mercat; en ocasions, fou 

inclús la mateixa autoritat municipal qui l'incautà als 

venedors. Segons les actes capitulars aquests anys era 

habitual que l'Ajuntament tractàs la necessitat de fer 

repartiment d'impostos entre les persones acabalades i els 

hisendats. (19) I el motiu que portà el general Felip Reche a 

arrestar l'Ajuntament constitucional el 28-01-1813 fou el 

retràs en el subministrament de les racions diàries als 

militars. En saber el succeït, la Diputació del regne, "con el 

mayor disgusto y amargura", escrigué una dura carta de 

reconvenció al general i una altra de solidaritat a 

l'Ajuntament, al qual permeté que, en ocasions extremes de 

mancança de diners, utilitzàs en crèdit qualsevol fons 

disponible, inclòs sense l'autorització superior prèvia. (20) 

El 17-05-1814 la vila se n'assabentà de la "feliç 

arribada" a Madrid del rei Ferran VII, però també del decret 

que signà tot seguit pel qual abolia l'obra legislativa de les 

corts de Cadis. També en aquesta ocasió l'Ajuntament 

ocupat prestament pels absolutistes, acordà donar mostres 

d'alegria i manà tocar durant tres dies consecutius les 

campanes de les parròquies, dels convents i dels ermitoris i 

fer un tedèum solemne en Santa Maria. (21) Amb l'abolició 

de la legislació de Cadis es formà un nou Ajuntament basat 

en els capitulars que quedaven encara vius dels que 

formaven l'Ajuntament el 1808, tots els quals, però, hàbils i 

inhàbils, vius i morts, foren reposats en els seus càrrecs. (22) 

Aquest Ajuntament absolutista anul·là l'obra dels 

constitucionals i tan sols mantingué, previ informe favorable 

de l'advocat municipal, la postura històrica d'Elx contrària a 

que el comte d'Altamira, com a senyor territorial, tingués 

cap dret sobre aquesta vila i terme. (23) Però acabada la 

guerra i instal·lada en el poder municipal la burgesia com a 

nova classe social dominant, l'Ajuntament, com a signe del 

canvi dels temps, acordà el 18-04-1823 tenir per abolides les 

antigues ordenances de la vila d'Elx aprovades pel Consell 

de Castella el 1741 i proposar la redacció d'unes altres, "con 

arreglo a las modernas libertades." (24) 

Ja a meitat de segle foren lluïts i tingueren una 

curiosa presència urbana els actes de proclamació pública 

que es feren a Elx el 1843 amb motiu de la majoria d'edat 

d'Isabel II. El Capítol nomenà una comissió "que entendiese 

en las funciones y regocijos publicos" i s'acordà que els 

comissionats anirien a cavall en una processó cívica, la qual 

portaria el retrat de la reina, conduït pels alcaldes 

constitucionals. La proclamació es faria al balcó de 

l'Ajuntament i d'aquí anirien pels carrers del Carme, de Sant 

Jordi i de Sant Joan fins la plaça Major del Raval, on es 

repetiria el cerimonial de la proclamació. D'ahí la processó 

aniria pels carrers Major, dels Orts, de Don Roc, del Filet, 
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del Retor, del Fossar, dels Solars, del Salvador, de la 

Pescateria Vella, de la Corredora, del Pont dels Ortissos i del 

Mesó, fins la plaça de la Mercè, on tindria lloc per tercera 

vegada la proclamació de la reina. D'allí anirien tots a 

l'esglèsia de Santa Maria, 

"en cuyo presbiterio se colocará bajo de un dosel el retrato de Su 

Magestad, y a su derecha el real pendón y aseguida se cantará un 

solemne te-deum." 

Finalment s’havien de portar el retrat i el penó a 

l'Ajuntament i deixar-los exposats en un balcó, sota un altre 

dosser, fins la vesprada. Segons els llibres d'actes, tots els 

actes es van desenvolupar conforme s'havien previst. (25) 

Tanmateix, en la segona meitat del vuit-cents, el 

29-09-1868, es féu a Elx el pronunciament antimonàrquic 

que a Madrid acabdillaren Prim i Serrano, la Revolució 

Gloriosa. Segons cita Ibarra, els Partits Unionista, 

Progressista i Demòcrata encapçalaren una gran gentada que 

anà en manifestació fins l'Ajuntament, on agafaren un 

quadre a l'oli d'Isabel II —qui sap si no seria el mateix que 

vint anys abans havien dut en processó— i el tiraren per la 

finestra, a la plaça de Baix, al crit de "Fora consums!, visca 

la llibertat!." De l'Ajuntament van anar al palau dels 

Altamira i alliberaren els presos polítics. Finalment anaren a 

l'administració dels consums, que es trobava en l'antic 

convent de l'Encarnació, obriren les portes i van traure al 

carrer cadires, mobles i papers, i en feren una gran foguera. 

Segons sembla, tot passà amb la major alegria, i a l'endemà 

baixaren els preus d'alguns articles. (26) (Recordem que 

l'impost de consums fou un tribut creat a l'Estat espanyol per 

la reforma financera d'Alejandro Mon el 1845, el qual reunia 

els diferents impostos indirectes damunt articles de primera 

necessitat i comestibles: sabó, vi, oli, carn fresca, ompliura, 

embotits, etc. Fou molt impopular per l'alçament de preus 

que provocà i subsistí, repetidament modificat, fins a mitjan 

del segle XX.) (27) 

Esmentem finalment que també tingué repercussió 

a Elx la proclamació de la Primera República el 1873, ja que 

immediatament després la Corporació municipal delegà les 

seues funcions en una junta del Partit Republicà d'Elx, la 

qual nomenà una Junta popular provisional republicana per 

a substituir l'Ajuntament monàrquic. (28) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 30-11-1802, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 24-11-1802, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 29-11-1802, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 03-12-1802 i memorial annexe, AHME. 

(05) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 212. 

(06) Libro de cabildos, acta del 31-10-1804 i memorial annexe, 

AHME. 

(07) Ibídem, acta del 24-01-1809, AHME. 

(08) Pedro RUIZ, Señores y propietarios, 1981, p. 353-369. 

(09) Libro de cabildos, acta del 04-01-1811, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 14-01-1812, AHME. Pedro IBARRA, "Índex de 

remissions a capítols i sitiades", vol. 3, p. 425 i segs. 

(11) Ibídem, vol. 3, p. 434. 

(12) Ibídem, vol. 3, p. 444. 

(13) Ibídem, vol. 3, p. 445-448. 

(14) Libro de cabildos, acta del 18-09-1812, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 21-09-1812, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 13-03-1820, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 08-04-1820, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 28-11-1821, AHME. 

(19) Libro de cabildos, acta del 08-01-1813, AHME. Pedro 

IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 3, p. 459 i 

segs. 

(20) Libro de cabildos, acta del 03-02-1813, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 17-05-1814, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 26-08-1814, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 15-09-1815, AHME. 

(24) Pedro IBARRA, Institución del riego de Elche, 1914, p. 198. 

(25) Libro de cabildos, acta del 23-11-1843, AHME. 

(26) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 

4, p. 382-384. Alejandro Ramos, Historia de Elche, 1970, p. 268. 

(27) ANÒNIM, "Impost de consums", en Gran enciclopèdia 

catalana, vol. 5, 1973 p. 542. 

(28) Libro de cabildos, acta del 12-02-1873, AHME. Alejandro 

RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 272. 

 

02. CAPITALITAT 

 

Durant el vuit-cents, a Elx, com a les altres ciutats de l'estat, 

s'organitzaren els centres administratius del nou poder 

polític i les noves divisions territorials, els quals jugaren un 

paper significatiu en la transformació urbana. Segons 

Aymonino, el poder ha aportat una de les condicions 

bàsiques de la representació arquitectònica; aquesta condició 

pot resumir-se en l'acumulació, en la confluència dins d'un 

espai determinat, d'energies, de capitals i d’elements 

"superflus" que comporten ineludiblement un salt qualitatiu, 

la transició de la necessitat a la possibilitat, el desig o la 

voluntat de representació, fenomens que constitueixen la 

característica més evident des d'un punt de vista 

arquitectònic, de la mateixa existència de la ciutat. (01) 

Ja des del set-cents, la incipient burgesia elxana 

tingué una certa vocació d'esdevenir cap territorial. El 

Capítol municipal tractà un tema relacionat amb la divisió 

territorial per primera vegada a meitat del segle, quan Elx es 

trobava inclosa en la governació de Xixona. Així, el 1761 es 

considerà la necessitat que la vila col·laboràs a pagar el sou 

dels corregidors, 

"con especialidad en lo tocante al interés y conveniencia que a la 

misma se le sigue de permanecer baxo del Govierno que hasta el 

presente ha tenido de los cavalleros corregidores de la ciudad de 

Xixona, a que sujeta se halla." (02) 

També durant el set-cents es tingué notícia a Elx 

per primera vegada d'un dels establiments que representaven 

el nou ordre social i econòmic que es gestà durant la 

Il·lustració: el "oficio de hipotecas." El 1768 el Consell veié 

una Reial Pragmàtica en la qual es donaven regles sobre la 

necessitat de registrar 

"en las cabezas de partido las escrituras de venta, Ymposiciones de 

Hipotecas especiales, fundaciones de mayorazgos y obras Pías y 

demas contratos." 

Ja en aquella ocasió, el Capítol mostrà una clara 

voluntat de capitalitat comarcal, si més no, ja que s'havien 

d'enviar les llistes dels pobles que eren "cabezas de 

jurisdicción o partido, donde se ayan de establecer los 

oficios de hipotecas", i els capitulars consideraren d'una 

forma rotunda i raonada que 
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"en ningún pueblo se puede con más razón usar de este medio que 

en este de Elche, así por ser el mayor del Reyno, excepto su capital 

Valencia, de extendido término, de muchos y diarios contratos, 

como por la excesiva distancia que media desde él hasta la ciudad 

de Xixona, su cabeza de partido, en el espacio de ocho leguas, la 

mayor parte de ellas de mal camino, tierras quebradas, barrancos y 

avenidas." 

Concloïa el Capítol que, per tant, 

"sería moralmente imposible el poderse acudir a ella a tomar el 

supracitado Registro en todos los expresados contratos, muchos los 

pleytos por excepcionar estos impedimentos y crecidísimos los 

perjuicios de los interesados que acudiesen." 

La vila acordà, doncs, fer presents tots aquests 

motius a l'Audiència del Regne perquè se servís assenyalar 

Elx com a Cap de Jurisdicció i que s’agregàs Asp i 

Crevillent 

"por distar el uno dos leguas y una el otro, con todos los demás que 

fuesen de su agrado." (03) 

I en efecte, l'Audiència de València acceptà la 

proposta de l'Ajuntament d'Elx i dictà una "Real Pragmática 

sobre el Oficio de Hipotecas", en la qual la nostra ciutat 

esdevingué cap d'una circumscripció on també es 

comprenien els veïns dels pobles d'Asp, de Crevillent, 

d’Elda, de Monòver, de Novelda, de Petrer i de Salines, val 

a dir tota la vall del Vinalopó. El Capítol acordà el 

compliment de l'ordre i fer-la saber per ban. També acordà 

formalitzar interinament els llibres de registre, per a quan la 

superioritat nomenàs l'escrivà. (04) Com veiem, en aquell 

primitiu estadi de l'administració burgesa i per a aquella 

nova funció no calia encara un espai diferenciat, ni molt 

menys un edifici, sino que hi havia prou amb un escrivà i un 

llibre, i es devien utilitzar les mateixes dependències de 

l'Ajuntament. 

Observem que durant el set-cents, el fet de ser Elx 

la vila més poblada del regne era una cosa important per al 

Capítol municipal, qui ho va utilitzar en diverses ocasions. 

Recordem que aquesta circumstància també s'indicava el 

1772, quan el Capítol demanà assignació per a augmentar el 

número de mestres de la vila i fou també subratllada per 

Cavanilles a les seues Observaciones del 1795-1797. Però 

quan durant el vuit-cents moltes ciutats espanyoles es 

configuraren com a llocs de comandament i de 

representació, això no succeí a Elx, pel fet de no ostentar cap 

capitalitat, a no ser la de cap del partit judicial, cosa de ben 

poca entitat representativa. Això contribuí a mantenir unes 

estructures urbanes pobres, amb usos antics i amb pocs 

equipaments administratius nous per a estructurar l'espai 

urbà públic i donar-li una representació simbòlica al poder 

que s'hi establia. El fet que Elx no fos cap d'un territori 

implicà que no calien edificis representatius (com passà a les 

grans poblacions de l'Estat) i que, per tant, no s'utilitzaren ni 

es transformaren per a tal fi edificis desamortitzats o d'altres 

existents, ni se'n construiren de nous. No es donà, per tant, 

l'oportunitat de situar nous usos i edificis que estructuraren 

la ciutat i, fins i tot, una construcció de grans dimensions 

propietat de la vila, la caserna de cavalleria, aquest segle 

pergué la importància i en fou alienada a un particular. 

En canvi, d'igual manera que al set-cents, la vila 

d'Elx tenia una certa voluntat de ser cap territorial i, així, el 

1812, després de l'abolició de la senyoria i en meitat de la 

guerra del Francès, l'Ajuntament d'Elx, aleshores dirigit 

directament pel corregidor de Xixona que hi havia vengut, 

acordà 

"solicitar de su alteza ser muy conveniente que esta grande villa sea 

cabeza de Partido donde deve residir de continuo el expresado Sr. 

Corregidor o otro que se nombre y que se nombre también 

capitulares perpétuos en esta villa, la que se titula ciudad como lo 

ha sido antiguamente, acreditándolo así por los documentos que 

existen archivados." (05) 

També el 1838, amb motiu de l'establiment del 

col·legi d'humanitats de Pasqual Caracena, el Capítol 

municipal insistí en que la vila d'Elx era "a caso la mayor del 

antiguo Reyno de Valencia" i manifestà la voluntat de ser 

capital, ja que 

"por su posición topográfica puede facilitar a hacer extensivo el 

indicado beneficio [l'ensenyament] a un gran número de pueblos 

que la circuyen en el radio de ocho leguas." (06) 

I, en fi, també el 1845 hi hagué una preocupació 

del municipi pels pobles dels voltants d'Elx, en considerar el 

Capítol que la fundació d'una Casa de Beneficència a Elx 

portaria grans avantatges tant a la vila com als "pueblos de 

su partido y aún a la provincia en general." (07) 

Però a la divisió d'Espanya en prefectures aprovada 

per l'administració bonapartista, Elx es trobava inclosa en la 

del Cap de la Nau, amb capitalitat a Alacant, i en la divisió 

provincial aprovada per les corts liberals el 1822, Elx ja es 

trobava inclosa en la província d'Alacant. A fi de comptes, 

com assenyala Sanchis, el doctrinarisme liberal va 

propugnar una divisió d'Espanya en províncies menys 

heterogènies que les històriques i el 1833, en retornar al 

poder els liberals, decretaren una nova divisió provincial, 

rectificada diverses vegades durant el vuit-cents, obra, 

principalment, de Javier de Burgos, amb la qual Elx passà a 

formar part definitivament de la província d'Alacant. (08) El 

1820 l'Ajuntament d'Elx tingué notícia de la divisió en 

partits judicials en veure una circular del govern de la 

província amb diferents exemplars impresos de la divisió 

provincial de partits judicials aprovada per les Corts. Elx es 

va constituir en cap del partit al qual pertanyien Crevillent, 

el Fondó de les Neus, Sant Francesc d'Asís i Santa Pola. (09) 

I l'any següent, el 1821, les corts espanyoles nomenaren la 

ciutat d'Alacant capital de la provincia on s'incloïa la vila 

d'Elx. En saber la nova, el Capítol elxà felicità la ciutat veïna 

i li manifestà la seua satisfacció: 

"Habiendo llegado a noticia del Ayuntamiento que la ciudad de 

Alicante ha sido por las Cortes declarada en Capital de Provincia a 

que corresponde en dicho caso esta villa, acuerda el Cabildo se 

felicite a dicha ciudad, manifestando la satisfacción que al 

Ayuntamiento ha reportado tal noticia." (10) 

Com assenyala Calduch, l'organitzacio 

administrativa vuitcentista de l'Estat i la seua divisió 

provincial, superposaren a les capitals de provincia una 

estructura de poder i els conferiren unes comeses que 

desbordaven els límits de les necessitats ciutadanes. En 

aquestes ciutats, la dimensió "provincial" de problemes 

assistencials o educatius i la consegüent creació 

d'establiments de beneficència, d’hospitals o d’instituts 

d'ensenyament, implicaven l’assumpció per part d’aquestes 

ciutats d’un canvi d'escala i d’un paper nou de capital que 

Alacant, sense vocació com a cap d'un territori, fou incapaç 
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de fer seu. Fet i fet a Alacant, els edificis representatius del 

poder provincial, les seus del governador i de la Diputació, 

no cristal·litzaren en edificis emblemàtics propis fins el nou-

cents. Amb tot, la millora i la creació de dotacions a Alacant 

com a conseqüència, entre altres factors, de ser capital 

provincial, perfilà una estructura en el centre de la ciutat que 

desplaçà la localització tradicional del centre urbà i modificà 

l'estructura funcional i simbòlica i la imatge urbana. (11) La 

capitalitat provincial comportà també certes prerrogatives 

durant el vuit-cents, com ara la creació per l'Estat el 1845, a 

totes les capitals de provincia, d'un Institut general i tècnic 

per a l'ensenyament públic secundari. (12) 

Un altre dels nous serveis establerts a les ciutats 

vuitcentistes fou el registre civil, el qual, segons Gozálvez, 

encara que començà a funcionar a l'Estat espanyol de forma 

generalitzada a partir del 01-01-1871, a Elx, en tant que cap 

de partit judicial, ja li pertocà un registre civil per Reial 

Ordre del 24-01-1841. (13) Ramos, però, cita un ban 

anterior, del 14-01-1837, pel qual l'Ajuntament ordenà que 

"todos los indivíduos, cualesquiera que sea su clase y condición, se 

presenten en la Secretaría del Ayuntamiento a dar parte de los 

nacidos, casados y muertos que hayan ocurrido en sus familias 

desde el primero de los corrientes y de los que se verifiquen en lo 

sucesivo." 

El 01-01-1841, segons Ramos, es van obrir els 

llibres corresponents a naixements, matrimonis i defuncions, 

els quals es van dur a l'Ajuntament fins el 1870, quan el 

Registre Civil passà al Jutjat Municipal. (14) 

Poques coses més li pertocaren a Elx com a cap 

territorial. Citem a tall d'anècdota que, segons les actes 

capitulars, el 1863 un regidor de l'Ajuntament havia de 

passar pel Govern Civil a replegar la col·lecció de mesures 

del sistema mètric decimal que corresponien al partit judicial 

d'Elx i pagar els 161 reals que valia el transport des de 

Madrid a Alacant. (15) 

Però al tercer quart del segle, Elx aconseguí una 

aspiració molt desitjada: tenir el títol de ciutat. Dins la 

creació de la ciutat burgesa vuitcentista, aquest fet fou 

capital, ja que amb aquest títol la nova classe dominant tenia 

ja no sols els elements urbans per a distingir la seua ciutat de 

la anterior, sino també el nom. Elx, així, deixava de ser una 

vila amb els seus ravals perifèrics per a esdevenir un conjunt 

únic, agrupat sota el títol de ciutat, de la qual cosa se 

n'orgullí sobremanera la burgesia elxana. El nomenament 

fou possible gràcies a una ordre del rei Amadeu I, qui visità 

Elx el 16-03-1871. En entrar a la població el rei fou rebut 

pels xiquets de les escoles, els quals portaven més de set-

cents rams; visità l'Ajuntament i l'esglèsia de Santa Maria, 

adornada per a l'ocasió, i, segons es diu, pujà a la torre i, des 

de dalt, en veure la bella vista urbana envoltada pels horts de 

palmeres, decidí nomenar Elx ciutat. (16) Perquè el rei no se 

n'oblidàs de la promesa, l'Ajuntament, certament interessat 

en el tema, li ho va recordar per escrit unes setmanes després 

i el 25-05-1871 es donà compte al Capítol del comunicat del 

ministre de la Governació, amb el reial decret del 

12-05-1871, pel qual el rei concedia a la vila d'Elx el títol de 

ciutat. El fet es posà en coneixement del públic per mitjà 

d'un ban, "con todo el ceremonial y aparato posible", i, per a 

perpetuar-ne la memòria, s'acordà col·locar en les distintes 

entrades de la població unes manisses anunciant el nou títol 

d'Elx. També es manà col·locar al saló de sessions una 

làpida de marbre on s'explicava l'esdeveniment. (17) 

Tot plegat, Elx esdevingué capital de si mateixa i, 

conforme avançava el segle, l'Ajuntament seguí ostentant la 

màxima, per no dir l'única, representació del poder cívic i 

polític de la ciutat i la casa consistorial continuà sent, com 

des de l'edat mitjana, el centre de la representació 

arquitectònica del poder a Elx. Fet i fet, com veurem, en el 

mateix edifici del consistori s'instal·laren els jutjats, l'estació 

telegràfica i el telèfon, i en la plaça de Baix es posaren els 

primers farols d'enllumenament i el primer empedrat públic. 

A fi de comptes, a la llarga, en paraules de Rosselló, durant 

el nou-cents, Elx, en tant que ciutat industrial enfrontada a 

Alacant, ciutat de vocació mercantil i seu del "tinglado" 

administratiu provincial, es convertí en la anticapital d'una 

ciutat que, en els camps econòmic i cultural, només era 

capital del corredor de Madrid. (18) 
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03. USOS, FUNCIONS, EQUIPAMENTS 

 

Malgrat el descoratjador panorama social i polític que hem 

pintat de l'Elx de la primer meitat del vuit-cents i la 

mancança de capitalitat, les transformacions urbanes de la 

població foren importants ja que a Elx s'inicià, com arreu les 

ciutats d'Europa, una gran reestructuració urbana i es 

posaren les bases per a la reformulació de la ciutat. Com 

assenyala Calduch, les bases teòriques i culturals, els 

mecanismes legals, els sistemes i modes d'actuació per a fer 

una ciutat nova enfrontada a l'antiga, com un règim nou 

s'enfrontava a l'antic, es definiren amb el procés de 

transformació que es donà durant les últimes dècades del 

set-cents i les primeres del vuit-cents. Fet i fet, la construcció 

de la ciutat vuitcentista suposava un nou tarannà, una forma 

diferent de pensar-hi, d'actuar-hi i de formalitzar-la. Per a 
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Calduch, la ciutat nova que sorgia era conseqüència, en el 

context valencià, del procés cultural nascut en la Il·lustració 

i aquest origen en marcà els límits. (01) 

També, segons Colquhoun, al vuit-cents s'estengué 

un dels resultats de la nova estructura social sorgida a partir 

del segle anterior. En el sistema liberal la llibertat del 

conjunt s'aconseguia mitjançant la creixent rigidesa de les 

parts. Un dels resultats de la nova estructura fou l'augment 

del nombre d'institucions independents, totes amb el mateix 

rang respecte a l'organització social, a cada una de les quals 

corresponia un nou tipus d'edificació. Això féu que al vell 

repertori medieval i renaixentista de l'esglèsia, el palau i 

l'ajuntament, hom afegís gradualment nous usos i edificis, 

com ara escoles, hospitals, presons, magatzems, galeries i 

altres llocs de diversió i de consum. Com assenyala 

Colquhoun, encara que aquesta evolució es pot detectar en 

el cos físic de les ciutats, és en el desenvolupament dels 

discursos i, especialment, a les utopies que intenten crear 

una nova jerarquia i una nova concepció global per a 

substituir aquella que s'ha perdut, on trobem la imatge més 

clara de les idees urbanes del set-cents i del vuit-cents. 

Segons Colquhoun, a la ciutat vuitcentista, la del capitalisme 

i de l'expansió imperialista, hi hagué una tendència a unir 

elements solts en unitats majors, tot augmentant el nombre 

dels tipus d'edificació reconeixibles. Aquests nous tipus 

responien a una nova intenció de representació simbòlica i 

eren autènticament nous "òrgans" de la ciutat, versions 

secularitzades i democratitzades de les velles institucions 

teocràtiques o aristocràtiques. (02) 

A Elx l'episodi més significatiu del projecte de 

nova ciutat vinculat a la classe burgesa triomfant després de 

la revolució, fou l'utilització dels convents desamortitzats 

per a instal·lar-hi serveis públics, transformant-los en 

equipaments o en espais lliures. També fou important la 

construcció de nous edificis per a usos públics, l'obertura de 

les modernes vies de comunicació interurbanes, l'aixecament 

dels primers plànols moderns de la població i l'aparició, ja a 

final de segle, d'un corrent d'opinió amb el qual la burgesia 

il·licitana exposava la seua idea de ciutat, utilitzant les 

sessions municipals com a tribuna pública i la premsa com a 

vehicle d'expressió i d’autoafirmació. Pel que fa al perfil, a 

la imatge i a les funcions de la ciutat, mentre que al set-

cents, les fites que s'alçaren foren les grans construccions 

barroques i neoclàssiques promogudes pel municipi, 

l'esglèsia i la noblesa, al vuit-cents foren els nous barris 

d'iniciativa privada, amb el seu teixit homogeni, i també els 

equipaments, els serveis i les infraestructures d'iniciativa 

pública, allò que definí la transformació de la ciutat, 

especialment en relació a la seua estructura. 

Tot plegat, la ciutat començà a prendre consciència 

d'ella mateixa en tant que territori específic, suport d'una 

arquitectura que albergava uns usos determinats. Això fou 

especialment significatiu amb els equipaments, els quals 

començaren a assolir el paper nodal que tenen en l'actualitat 

per a la significació urbana. Com assenyala Aymonino, els 

equipaments constituiren una espècie d’"illes" amb límits 

precisos enmig de la "mar" de la propietat privada. En aquest 

esquema, la ciutat industrial europea se superposava a 

formes preexistents a les quals la societat burgesa donava 

una nova dimensió, determinada pels procesos productius. 

Això s'expressa en l'organització i el desenvolupament (tant 

en l'aspecte espacial com en el representatiu) només d'una 

part de la nova ciutat, mentre que la resta s'usa segons 

processos tendents exclussivament a la maximització de 

beneficis. La ciutat burgesa "existia" en la continuïtat del 

sistema viari, com element funcional i representatiu i 

condició necessària i suficient per a garantir la marginació 

de les "zones" subalternes. Aquest sistema continu tendí a 

adquirir característiques d'equivalència amb l'adopció de la 

malla ortogonal i relacionà els edificis nous i els antics, els ja 

existents i els realitzats o projectats en aquest període 

(ministeris, teatres, museus, bancs, biblioteques, parcs, etc.), 

superposant-se, amb les seues lleis específiques 

(perspectives, dimensions, medis de transport, etc.), a 

l'estructura urbana precedent. Com assenyala Aymonino, no 

hi havia aquests equipaments i serveis en la ciutat precedent 

o els hi havia només d'una forma privilegiada, casual i, per 

tant, parcial, respecte al conjunt de l'estructura urbana, la 

qual cosa feia que no arribassen mai a determinar la forma 

de la ciutat. Al vuit-cents, però, les noves funciones tendiren 

a diferenciar-se de la massa edificada, adoptant una 

representació arquitectònica precisa i establint unes relacions 

específiques amb el sistema viari, en un procés que es 

caracteritzà per la multiplicació de "monuments", aïllats del 

teixit residencial i protegits per límits estrictament definits. 

(03) 

Com observa Ribas, en els components del fet 

urbà, podem constatar que 

"al costat dels teixits relativament inerts, funcionalment i 

morfològicament monòtons i repetitius, hom descobreix els 

subsistemes que actuen com a motors i nervis del gran sistema 

urbà: el viari, els serveis i també els equipaments, punts urbans 

singulars on es concentra bona part de l'energia expressiva de la 

ciutat, el punt culminant de la seva forma i, per tant, també de la 

seva significació." (04) 

Per a Aymonino l'origen dels equipaments 

col·lectius es troba en el lent procés de caracterització 

d'activitats, en l'emergència de necessitats noves 

determinades pel desenvolupament econòmic, polític i social 

d'una societat històricament definida —la societat burgesa— 

que s'inicià al llarg del set-cents. Aquestes necessitats es 

convertiren en activitats organitzades, socialment 

necessàries i, en assolir una fase més complexa, tendiren a 

convertir-se en activitats "definitives", ço és estables al llarg 

d'un període de temps. Posteriorment sorgí també l'exigència 

de definir un espai adequat, capaç de consolidar i de 

desenvolupar aquelles activitats mitjançant la seua 

"presència" arquitectònica. És a partir d'aquest moment que, 

segons Aymonino, es pot parlar d'equipaments com a nucli 

originari de la tipologia edificatòria moderna de caràcter no 

residencial. Pel que fa a l'emplaçament d'aquests 

equipaments col·lectius, es preveia que fos substancialment 

original. La seua construcció era entesa no sols com una 

ocasió per a eixamplar la ciutat en un sentit general, sinó 

també com una oportunitat per a establir nous paràmetres 

que, relacionats entre si, havien de definir una forma 

diferenciada totalment nova. (05) 

El procés de transformació de la ciutat d'Elx mercè 

als equipaments s'inicià durant el vuit-cents, en començar a 

sorgir les noves necessitats de la societat burgesa. Fet i fet, 
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un dels punts del debat urbà més rellevants dels últims anys 

del vuit-cents i els primers del nou-cents fou la necessitat de 

disposar de nous espais lliures (places, passeigs i jardins) i 

de nous edificis per als nous usos que demanava la societat 

(escoles, teatre, mercat, etc.). Uns i altres tenien un paper 

representatiu que acomplir, però n'era precisament la 

mancança allò que ha estat objecte de debat al llarg dels 

últims cent anys de vida urbana. Aquest debat prengué una 

forma més ambígua en un primer moment, a finals del vuit-

cents, però, com veurem, s'anà fent més explícit i més 

concret conforme avançava el segle XX i la classe obrera 

assumia la necessitat de disposar d'alguns d'aquests serveis i 

equipaments. De tots ells, tant en els programes de la 

burgesia, primer, com del proletariat, després, destacaren els 

serveis que ja des del set-cents, com indica Monclús, eren 

considerats pels metges higienistes neo-hipocràtics partidaris 

de la teoria dels "llocs sans" i dels "llocs malalts", com 

"focus de pestilència i d'infecció" perquè corrompien l'aire, 

ço és el mercat, el cementeri, l'hospital, l'escorxador, les 

sèquies i clavegueres, etc. (06) 

Així, com ha analitzat Calduch, a la ciutat 

vuitcentista l'arquitectura pública es convertí en utilitària: 

mercats, escorxadors, casernes, cementeris, etc., però també 

l'arquitectura monumental era pública, encara que fos 

promoguda per l'iniciativa privada (teatres, casinos, llocs de 

reunió i de diversió, etc.). En canvi, l'arquitectura religiosa 

deixà de tenir protagonisme en una ciutat que havia 

esdevingut totalment laica. I en perdre els edificis religiosos 

el valor emblemàtic, els monuments alçats per la burgesia 

foren els que qualificaren l'espai urbà. Es consumava així 

d'una forma paradigmàtica l'apropiació de la ciutat duta a 

terme per la nova classe social en el poder, ja que no es donà 

solament una requalificació funcional, sinó també una 

modificació del mateix significat de la ciutat mitjançant 

actuacions puntuals concretes. Fet i fet, a ciutats com ara 

Alacant, segons Calduch, l'impulsor de la construcció 

d'edificis públics no fou l'Ajuntament, sinó l'iniciativa 

privada. La burgesia local construí no sols l'edificació 

residencial, sinó també els edificis destinats a usos 

col·lectius com ara col·legis, el teatre Nou i la plaça de 

Bous. (07) 

Encara que ja des del començament del segle, a la 

Constitució del 1812, es formalitzaren les competències 

municipals i s'assenyalaren les funcions concretes que 

corresponien als Ajuntaments dins l'organització general de 

l'Estat, la situació financera dels municipis no sempre podia 

suportar les càrregues que li corresponien. Això fou 

especialment cert a Elx on, com veurem, les actuacions 

públiques foren d'una gran pobresa durant gairebé tot el 

vuit-cents. Com encara assenyalava Ibarra a final de segle, 

els deutes de l'Ajuntament eren 

"una rémora para nuestro Municipio, que le imposibilitan de poder 

introducir mejora alguna en la población, pues las establecidas en 

los últimos años, han sido debidas a iniciativa particular." (08) 

Amb tot, pel que fa als aspectes urbanístics, l'article 

321 de la Constitució del 1812 establia clarament que els 

Ajuntaments tenien al seu càrrec la responsabilitat de 

l'actuació en la ciutat i els seus nous serveis i equipaments 

públics, ço és 

"la policía de salubridad y comodidad, cuidar de todas las escuelas 

de primeras letras, y de los demás establecimientos de educación 

que se paguen de los fondos del común, cuidar de los hospitales, 

hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de 

beneficencia, cuidar de la construcción y reparación de los 

caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del 

común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y 

ornato, formar las ordenanzas municipales del pueblo, y 

presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la 

diputación provincial, que las acompañará con su informe, 

promover la agricultura, la industria y el comercio según la 

localidad y circunstancias de los pueblos y quanto les sea útil y 

beneficioso." (09) 

Totes les noves competències del municipi havien 

de tenir la seua referència física en la nova ciutat 

vuitcentista. En aquesta nova representació urbana, 

conseqüentment amb el seu nou significat i amb els models 

que s’hi seguien —a més d'amb un plantejament 

higienista—, era fonamental l'existència d'una gran quantitat 

d'espai per a usos públics, serveis i equipaments. Així, per 

exemple, en la petita memòria que acompanyava el plànol 

de Castro de l'eixample de Madrid, que, ja durant el nou-

cents, era un cert model a seguir per a la transfomació 

urbana d'Elx, s'insistia gairebé exclusivament en les grans 

superfícies públiques, en la vialitat i en la higiene: 

"La superficie aumentada por la zona de ensanche es de 1.494 

hectáreas que con las 800 que hoy ocupa la actual población 

intramuros hacen 2.294 hectáreas para la nueva superfície de la 

Capital. De las hectáreas agregadas se destinan más de una cuarta 

parte a plazas arboladas, jardines y pequeños y grandes parques de 

disfrute público. Las calles se han dividido con relación a su ancho 

en dos órdenes. A las de primero se da el de 30 metros; y 20 o 15 

según su situación o importancia a las de segundo. El camino de 

Ronda que se propone interior a la línea de cerramiento tiene un 

ancho de 50 metros. En la dirección de los ejes de las Calles se ha 

tenido en cuenta su desenfile de los vientos más reinantes y nocivos 

de Madrid, así como muy especialmente a la mejor orientación de 

los edificios, ateniéndose para ello a los preceptos consignados por 

los higienistas." (10) 

Aixímateix, els equipaments previstos en 

l'avantprojecte de Castro per a l'eixample de Madrid i 

assenyalats al plànol per haver d'anar situats en solars de 

gran superfície i amb edificació pròpia eren definitoris de la 

ciutat burgesa. Així, hi havia els següents establiments: 

sanitaris (hospitals, manicomi, cases de socor), militars 

(casernes, llocs per a exercicis), benèfics (asil d'orfes i de 

captaires, casa de maternitat i d'expòsits), d’administració i 

de justícia (arxius d'escriptures públiques, presons), 

d’aprovisionament i de comerç (magatzems, escorxador, 

mercat de cavalleries, mercats a l'engròs), d’esbargiment 

(gimnasos, teatre, salons de concert i de ball, plaça de bous, 

hipódrom), d’educació (instituts i escoles d'ensenyament), i 

religiosos (esglèsies parroquials). A més hi devia haver 

"escuelas gratuitas para uno y otro sexo, tenencias de alcaldía, 

juzgados de la instancia y de paz e inspecciones de vigilancia" 

les quals, però, no s'assenyalaven al plànol 

"porque no necesitando locales de dimensiones excepcionales 

podrán designarse en cualquier ocasión por quien corresponda sin 

alterar por esto la distribución del caserío proyectado." 

Tampoc no s'assenyalaven locals per als mercats 

públics 
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"porque pudiendo colocarse estos en plazas de 100 metros de lado, 

bastaría suprimir una de las manzanas proyectadas, quedando 

espacio bastante para este objeto." (11) 

Com assenyala Aymonino, les millors realitzacions 

civils vuitcentistes s'assoliren quan la ciutat, a través dels 

seus representants municipals, assumí la càrrega i el prestigi 

d'aparèixer, a la vegada, com a client, projectista i usuari 

d'aquelles realitzacions. A les publicacions sobre la ciutat se 

citaven sempre com exemple de realitzacions positives els 

mateixos temes: escoles i hospicis, presons i banys públics, 

instituts tècnics i manicomis, casernes, escoles d'art, dipòsits 

de gas, magatzem dels equips de neteja urbana, etc., ço és la 

bellesa però, sobretot, la "lletjor" de la ciutat industrial, a la 

qual calia donar un aspecte civil o, si més no, endreçat. (12) 

Però Elx, a començament de segle, era encara una 

vila de l'antic règim, amb un espai urbà summament pobre, 

resultat de la seua evolució espontània des de l'edat mitjana i 

amb una edificació dominada per les construccions 

religioses i nobiliàries. Així es desprén de la descripció que 

es fa al "Memorial del estado que formó de la Villa de Elche 

en el año 1802 Juan Francisco Furió de Almela", escrit amb 

motiu de la visita que els reis feren aquell any. (13) En 

aquest memorial s'assenyalava que, el 1802, Elx comptava 

amb 32.000 habitants (20.354, segons Gozálvez). 

Tanmateix, per a una població tan nombrosa, a penes hi 

havia cinc places: la Major, la de la Fruita, la de la Mercè, la 

del Raval i la de la Pescateria. Nogensmenys, segons el 

mateix memorial, a Elx hi havia les cases nobles dels Ortiz, 

dels Perpinyà, dels Juan, dels Soler de Cornellà, dels Ortís 

de Rodrigo, dels Martínez de Vera, dels Miralles, dels Vaïllo 

de Llanos, dels Cortés i dels Andrés. En contrast amb 

aquestes nou cases de nobles, les tres parròquies, els tres 

convents, i les quatre ermites, els únics serveis públics 

existents eren el jutjat de l'alcalde major, la presó en la 

"Torre de Palacio", quatre fonts d'aigua potable i l'hospital 

de pobres, ben escassos com podem veure. Tampoc no hi 

havia cap espai urbà de nou encuny, ja que de les cinc places 

esmentades, quatre eren el resultat d'una evolució urbana 

que havia fossilitzat diversos espais buits medievals. Una 

d'elles, la plaça de la Fruita, es trobava situada intramurs a la 

vila i era l'espai del mercat; tenia, per tant, un ús clarament 

definit. Dues places més es trobaven situades extramurs: la 

plaça de la Mercè, en l'eixida cap a Alacant, on es feia la 

batuda del gra, i la plaça Major, en l'eixida cap a Oriola, on 

també es feia mercat, a més de diversos actes representatius. 

Una altra era la plaça central del raval de Sant Joan, també 

amb arrels medievals. I l'última era la plaça de la Pescateria 

Vella, configurada com a tal amb la construcció de l'edifici 

setcentista, i, en certa manera, l'únic espai pròpiament 

modern, però que, per les petites dimensions, mai no 

funcionà com a plaça sinó com un carrer més. 

Tanmateix, el 1895 Ibarra consignava l'existència a 

Elx d'onze places, entre les quals destacava la Major, la 

d'Abastiments, la del Dr. Campello, la de la Mercè, la de la 

Fruita i la del Raval. Aixímateix hi mencionava tres 

passeigs: el de Bru, fet el 1838, el de Cortés, fet el 1878 i el 

de l'Estació, del Ferrocarril o de la Princesa d'Astúries fet el 

1884. (14) Com veiem, doncs, la major part dels pocs espais 

de dimensions apreciables que hi havia a Elx existien ja des 

del final de l'edat mitjana i només la glorieta del Dr. 

Campello i el passeig de l'Estació havien estat creacions 

vuitcentistes. La migradesa d'espais urbans i d’edificis 

representatius a Elx, tan palesa a principi del vuit-cents, fou 

una de les qüestions que, com hem dit, s'arrossegaren durant 

els cent-cinquanta anys posteriors en debatre els temes 

urbans i originaren, a meitat del segle XX, un allau de plànols 

i de projectes municipals, tant d'eixample per a fer nous 

fragments de ciutat com de reforma de la ciutat existent, 

endreçant i eixamplant carrers, com de construcció d'edificis 

públics de nova planta. Fet i fet, com ha assenyalat Torres 

per a Barcelona, allò que es pretenia amb aquests projectes 

era fer més homogeni el teixit urbà i més útil l'espai públic, 

donant-li un nou significat. 

Durant el vuit-cents, sense que calgués fer a Elx els 

grans edificis administratius, militars o públics de les grans 

ciutats, els béns eclesiàstics desamortitzats s'utilitzaren per a 

situar-hi petits equipaments ja existents i per a ampliar o 

refer l'espai públic. Amb tot, els usos que el municipi 

donava als béns desamortitzats era prou canviant, 

especialment als convents de la Mercè i de l'Encarnació, fet 

simptomàtic de la poca consciència que hi havia a la ciutat 

de quines eren les seues noves necessitats per a esdevenir 

una ciutat moderna. Fet i fet, fins després de la guerra 

d'Espanya, no hi hagué a Elx la possibilitat que certs 

equipaments ocupassen edificis específics. Com veurem, 

durant el vuit-cents, tant els serveis públics com els 

equipaments canviaven constantment d'ubicació. Els jutjats, 

les escoles, la presó, la caserna no es fixaren en un espai, 

qualificant el territori dels voltants, sinó que deambularen 

per diferents edificis de propietat municipal —convents 

desamortitzats, cases llogades, etc. 

Amb tot i això, a partir dels anys trenta, des de 

l'administració municipal s'intentà crear un espai urbà 

burgès, amb els serveis i els equipaments propis de la ciutat 

vuitcentista, sobretot passeigs, empedrats i enllumenament. 

Això era conseqüència del fet, observat per Serrano, que la 

societat il·licitana de la meitat del segle XIX era ja una 

societat de signe contemporani, basada en la propietat 

absoluta de la terra i organitzada a la manera capitalista, la 

qual cosa va permetre també que a final de segle es pogués 

donar un procés d'industrialització que féu predominar ja 

definitivament la indústria sobre les altres activitats 

econòmiques. Com indica Serrano, al llarg del segle XIX, els 

prohoms locals, enriquits amb la compra dels béns 

eclesiàstics i municipals desamortitzats, passaren a ostentar 

el poder econòmic i polític i una tradició de domini fou 

substituïda per una altra. La desaparició de l'aristocràcia de 

senyorius, primer el 1812, i, definitivament, per la llei del 

27-08-1837 que abolí el règim senyorial a Espanya, coincidí 

amb la desfeta de les bases territorials de l'esglèsia i amb la 

progressiva desintegració de la noblesa local. (15) 

Així, al llarg del vuit-cents es pot detectar a Elx 

l'aparició de les noves funcions, dels nous usos i dels nous 

equipaments establerts a la ciutat burgesa, encara que molts 

dels nous edificis no es construiren fins ben avançat el segle 

XX i tampoc no foren actuacions estratègiques de 

transformació urbana coordinades amb el traçat dels 

eixamples. 

Com assenyala Calduch, el concepte de monument 

com edifici singular i la resta d'edificacions com a 
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configuradora de la imatge urbana es trobaven en el centre 

de les noves propostes, ja que encara que no era possible 

una programació i planificació unitària de l'edificació, les 

comissions d'Ornat control·laven allò que es construïa i la 

residència burgesa s'erigia en la veritable protagonista de la 

ciutat nova, en la clau de la configuració urbana. L'edifici 

monumental adquirí, així, un paper alternatiu, bé com a 

model figuratiu al qual es remetien les cases burgeses, bé 

com element qualificador d'un entorn, punt de referència o 

xarnera de l'espai urbà. (16) 

A Elx, tanmateix, pel contrari, tant durant el vuit-

cents com durant el nou-cents, s'actuà predominantment 

mitjançant el canvi d'ús dels grans contenidors urbans. Així, 

l'alcàsser medieval esdevingué presó, i, un segle més tard, 

museu; la caserna de cavalleria, habitatges per a pobres; el 

convent de franciscans, hospital; el convent de mercedaris, 

escola; la torre de la Calaforra, residència burgesa, etc. A fi 

de comptes l'esglèsia de Santa Maria, l'alcàsser, la torre del 

Consell, Calendura etc. continuaren sent les fites clares i 

recognoscibles dins l'estructura urbana de la ciutat, ja que, 

malgrat el canvi d'ús, o precisament per això, es 

mantingueren com els únics edificis destacables a través dels 

segles. Aquests monuments, a més de ser una fita per la 

volumetria, per l’emergència visual, ho eren també pel seu 

ús, pels equipaments que s'hi van posar successivament i pel 

seu valor de contenidors capaços d'albergar usos diversos. 

Fins i tot quan va desaparèixer algun d'ells quedà el nom o el 

caràcter de fita urbana. Així passà amb el quarter Vell, el 

qual és ara, amb aquest nom, un centre comercial i 

d'habitatges alçat al solar d'allò que fou caserna de cavalleria 

setcentista; també passà amb l'edifici de sindicats, construït 

sobre el que fou teatre Llorente. 

Pel que fa a les funcions de la ciutat vuitcentista, a 

més dels nous usos dels edificis públics, també començà a 

donar-se una incipient policia urbana, conseqüent amb el 

nou plantejament de l'espai públic, el qual havia d'estar net i 

sense la presència d'usos privats, especialment d'aquells que 

podien originar molèsties o brutícia. A començament de 

segle tenim les primeres notícies sobre el trasllat a 

l'Ajuntament dels problemes entre veïns per l'ús dels carrers. 

Així, el 1804 un tal Andreu Marco feia constar que 

"en el barrio llamado de los Hiladores, que se halla Traspalacio de 

su Excelencia" 

causaven molèsties unes rodes de filar, on els treballadors 

"con acciones indecorosas y palabras malsonantes ofenden los 

oydos de los vecinos, el ruido de las ruedas embarasan la quietud y 

turban los enfermos" 

a més d'impedir 

"el tránsito libre de los vecinos por una calle pública por donde 

trancitan a las veces las gentes más cultas al recreo de los Huertos y 

otros paseos." 

L'exponent arribava a demanar que no es deixassen 

"las ruedas para hilar dentro de la población, sino fuera del circo de 

ella, dentro de la distancia de un quarto de hora" 

ja que, encara que barri i carrer es deien dels Filadors, això 

venia de quan 

"aquel sitio se hallaba despoblado, sin casas ni habitantes, no como 

ahora que se reconoce con muchos vecinos." 

L'exposició de motius podia ser, com veiem, tot un 

programa d'intervenció urbana: tranquilitat als carrers, 

separació de la indústria i de la residència, zona de passeig 

de la gent culta per les afores del poble, entre els horts de 

palmeres, etc. Tanmateix Blai González, propietari de les 

rodes de filar exposà que el plet es remuntava a vàries 

dècades, que es trobava pendent de resolució a València i 

que el seu contrari volia l'espai del carrer "para el sestero de 

sus cabras", la qual cosa, en la seua opinió, tampoc no es 

devia permetre en poblat. En qualsevol cas, el Capítol, amb 

informe dels síndics, acordà inhibir-se i advertir els veïns 

que no el molestassen amb tals assumptes ja que qui havia 

de decidir en el plet era la Junta de Policia de València. (17) 

Però malgrat aquest acord capitular, els intents de 

regular les activitats de la via pública pel municipi 

continuaren i, així, el 1807 es van veure diverses reials ordes 

dels trenta anys anteriors on es prohibien certes activitats, 

entre les quals hi havia les de treballar en dies de festa, 

utilitzar pals i garrots, jugar a jocs prohibits i botar focs 

artificials, tot acordant-ne de bell nou el compliment. (18) 

Un altre cas d'activitat molesta vist pel Capítol el 1813 fou el 

d'una caldereria situada en el carrer del Carme, de la qual es 

queixava un veí perquè havia fet malbé la paret mitgera amb 

la farga. En aquesta ocasió, els capitulars acordaren que es 

traslladàs la fàbrica en una altra casa situada a les afores del 

poble o als ravals, en considerar com a motiu suficient el fet 

de "ser semejante establecimiento contra las leyes de 

policía", com també que "semejante oficio no debe estar en 

el centro tan público de la población." (19) 
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04. CEMENTERIS 

 

El cementeri fora de poblat fou un dels nous serveis públics 

més significatius de la ciutat vuitcentista. La necessitat i 

conveniència de no soterrar els morts a les esglèsies ni en els 

cementeris annexes dins de les poblacions, sinó en llocs ben 

ventilats construïts expresament per a tal fi en les afores 

començà a plantejar-se a Espanya, com a la resta d'Europa, a 

partir de la meitat del set-cents. El creixement demogràfic 

d'aquest segle, el qual, com assenyala Saguar, no tingué un 

augment proporcional en el nombre de les parròquies, obligà 

a buscar una altra solució al problema dels soterraments 

davant la freqüència i importància de les malalties 

epidèmiques. La Il·lustració començà a acabar, així, amb un 

costum arrelat a Europa al llarg de l'edat mitjana i l'edat 

moderna, entre els segles XIII i XVIII, quan l'espai urbà fou 

compartit, "en cotidiana y indiferente promiscuidad, por 

vivos y muertos" i on 

"el cementerio parroquial, con sus carneros y grandes fosas 

comunes al descubierto, esperando la última tongada de cadáveres, 

fué, durante más de seis siglos, centro de la vida colectiva, lugar de 

vivienda y asilo, plaza pública y mercado, sitio habitual de reunión 

y escenario, incluso, de citas amorosas." (01) 

Ja el 1706 el protomèdic del papa Clement XI 

suggerí al pontífex la construcció de quatre cementeris 

públics situats fora de les portes de Roma; el 1752 el mestre 

d'obres madrileny Manuel Molina presentà a l'Ajuntament 

un projecte de cementeri per a les parròquies de Madrid i el 

1776, l'il·lustrat Antoni Ponz exposava en el seu Viaje de 

España la conveniència de construir cementeris fora de les 

ciutats. Però, amb tot i això, el 1776 encara hi havia grans 

discussions entre els metges partidaris de mantenir els 

cementeris dins de les poblacions i els de traslladar-los fora. 

Durant la dècada dels vuitanta, el Consell reial de Carles III 

s'informà i discutí l'assumpte dels enterraments fora de 

poblat, recabant informació tant de l'estranger com dels 

diferents bisbats espanyols, i també de la legislació 

medieval, les Partidas d'Alfons X el Savi, les quals hom 

pretenia restituir perquè els cementeris es construissen fora 

de la població. El bisbe d'Oriola, Josep Tormo, fou un dels 

qui, en abril del 1782, dirigí una carta al comte de 

Floridablanca aportant raons sobre la conveniència de 

construir els cementeris extramurs 

"de cuyo modo se evitaría la insufrible hediondez que muchas 

veces obligaba a dexar desiertas las iglesias, y aquel horror que 

comunmente causaba la soledad con sola la memoria triste de estar 

allí colocados los cuerpos de todos los difuntos." (02) 

Tanmateix, com diu Saguar, aquests espectacles no 

eren nous, sinó que havien estat freqüents i tolerats al llarg 

dels segles anteriors. Allò que era nou era el 

desenvolupament d'una sensibilitat capaç d'esgarrifar-se 

davant aquestes visions, considerades ja de malson, 

d'horroritzar-se davant la presència física de la mort o fins i 

tot només amb el seu record, com també de preocupar-se 

pels efectes perniciosos que aquest estat de coses podia tenir 

en la salut pública. (03) Així, doncs, entre el 1784 i el 1785 

es construí sota el patrocini del rei el cementeri del Real 

Sitio de San Ildefonso, un dels primers d'Espanya, al qual 

hom volgué donar el caràcter de model mitjançant la 

difussió de les seues característiques i bondats a través d'un 

opuscle imprés, com també promocionar-lo, aconseguint 

indulgències del papa per als qui hi anassen a pregar. 

Finalment, una reial cèdula de Carles III del 03-04-1787 

ordenà restablir l'ús de cementeris ventilats. I una Reial 

Ordre de Carles IV, del 09-04-1799, insistí en que 

"indistintamente se enterraran en los cementerios todos los 

que falleciesen", sense que hi hagués privilegis per cap 

motiu d'estatus social. Tanmateix, aquestes disposicions 

suscitaren una viva oposició entre nobles, corregidors, 

regidors d'ajuntament, bisbes, clergues i frares, tant pel canvi 

de costum com per la mancança de distinció que comportava 

entre classes socials i per les conseqüències econòmiques 

que el canvi comportava. (04) 

Alicia González considera que el retràs en la 

construcció de cementeris fora de poblat es degué també als 

problemes jurídics sorgits entre l'esglèsia i els municipis per 

a discernir a qui corresponia la jurisdicció d'aquests 

cementeris, ja que des de finals del set-cents, amb les noves 

lleis, els cementeris havien de quedar subordinats als 

municipis però, en canvi, eren considerats com a terra 

sagrada pel dret canònic. Aquesta ambigua jurisdicció —

eclesiàstica i civil— originà discrepàncies constants. (05) 

Amb tot, a partir del 1804, com a conseqüència de 

l'epidèmia de febre groga que assolà Europa, es dictaren 

noves normes sobre cementeris i hom començà a 

construir-ne arreu les grans ciutats amb un disseny, com 

observa Calduch, lligat als postulats arquitectònics de 

l'Acadèmia. (06) Així, durant la primera meitat del vuit-

cents van ser construïts els grans cementeris europeus: a 

París, el del Père Lachaise s'inaugurà el 1804; el 1804 

s'inicià també l'obra del Cementerio General del Norte de 

Madrid; el Cementeri de Campo Verano, a Roma, començà 

a construir-se el 1837; i els cementeris de Londres es 

construiren entre el 1837 i el 1840. (07) 

A València, a partir del 1805, l'intendent maldà per 

aplicar les ordres de Carles III sobre soterraments i el 1807, 

segons Sanchis, fou soterrat el primer cadàver al nou 

cementeri, amb la qual cosa la ciutat assolà l'hort fossar 

situat davant el convent de Sant Francesc. Posteriorment, 

sota el govern de Suchet, l'Ajuntament afrancesat prengué 

noves mesures d'higiene que afectaren, entre altres coses, als 

cementeris, dictant diverses disposicions de policia urbana 

que foren rebutjades per la població. (08) Però la força dels 

fets fou tanta i les conseqüencies de les epidèmies tan 

contundents que en la segona dècada del vuit-cents la 

població tenia ja completament assumit que els cementeris 

s'havien de situar fora de les poblacions. Com a mostra de la 

ràpida difussió entre les classes populars de les idees 

il·lustrades sobre cementeris, Saguar cita uns textos del 1814 

on uns ciutadans de Carabanchel protestaven davant el 

govern per no tenir encara fet el cementeri fora del poblat. 

(09) 

A Elx, els soterraments s'havien fet habitualment 

dins de les esglèsies i les ermites, bé a les criptes, bé a les 

capelles. Hi havia també, segons Ibarra, el fossar dels 

cristians que, com hem vist, establí l'infant Don Manuel el 

1270 on era el fossar dels moros, vora els banys i el convent 

de Santa Llúcia. Així mateix hi havia el cementeri medieval 

de la parròquia del Salvador situat, segons Ibarra, en el cantó 
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de la Glorieta i la Corredora, el de Sant Jordi, vora l'ermita, i 

el de Sant Joan a llevant del barri, en l'hort de la rectoria, 

vora el carrer del Fossar. (10) No hem trobat documentada 

l'existència a l'edat moderna de cap dels cementeris antics 

citats per Ibarra, però tenim, en canvi, ben documentats, per 

les repercussions econòmiques que tenien, els soterrars a les 

esglèsies parroquials de Santa Maria i del Salvador, com 

també a l'esglèsia del convent de la Mercè i a l'ermita de 

Sant Jaume. Així, al llarg del sis-cents, moltes de les 

persones que podien fer testament i que, per tant, devien ser 

pudients, expressaren la seua voluntat de ser soterrades en 

l'esglèsia de Santa Maria, com ara Lluís Miralles el 1603, 

Josep Miralles el 1618, Antoni Escamella el 1638 i 

Florentina Miralles el 1648. (11) També Nicolau Caro, al 

seu celebrat testament del 16-12-1661, on establí el vincle 

pel qual deixava tots els béns a la Mare de Déu de 

l'Assumpció, deia que 

"vull y és ma voluntat que en ser mort lo meu cos sia enterrat en lo 

meu enterro que tinc en la yglesia parroquial de Senta Maria y 

capella sots invocació de Sent Miquel Arcàngel." (12) 

Segons Ibarra, en una data molt tardana, el 1829, 

encara es van construir tres carners o vasos per a soterrar 

cadàvers dins de Santa Maria: un era per als clergues i es 

trobava situat sota el presbiteri, i els altres dos per als qui no 

tenien sepultura pròpia en el cementeri, situats vora la porta 

del Sol. Així mateix, a principi del vuit-cents, encara hi 

havia nombroses sepultures de famílies nobles esparses per 

l'esglèsia, les quals, però, ja es trobaven completament 

destruïdes el 1895, quan Ibarra escrigué Historia de Elche. 

(13) 

També s'inhumaren cadàvers a l'esglèsia del 

Salvador, com ara el de Gaspar Valero de Artesa, qui el 

03-02-1604 manà al seu testament que el soterraren a la 

capella dels Valero d'aquesta esglèsia. (14) I cap al 1690 hi 

hagué un plet entre la vila i el clero referent als soterraments 

dins de les esglèsies, ja que el Consell, a través de la Cort del 

Justícia, portà una 

"causa de ferma de dret contra els cleros de la Parrochial de Santa 

Maria de dita Vila, y de Sent Salvador, també de dita Vila, sobre la 

possessió que tenen los vehins de dita Vila de que vajen als 

soterrars los religiosos del Convent de la Mercet, del convent de la 

Encarnació y de soterrar-se en aquells, y de no pagar dret de 

sepultura en les Parròchies de ahon són Parrochians." (15) 

Hi ha també altres notícies de principi del set-cents 

—devers el 1724— referides a la cobrança d'emoluments 

per soterrars, pels quals s'arribaren a originar plets entre els 

cleros de Santa Maria i del Salvador. (16) 

També sabem que hi havia sepultures en l'esglèsia 

de la Mercè Nova, malgrat haver-se acabat aquest edifici en 

una data tan tardana com el 1796, quan ja les ordres reials 

havien prohibit els soterraments a les esglèsies. Una 

d'aquestes sepultures fou, com hem vist, la del fundador, Fra 

Martí de Torres. A més, el 1796 tenim notícia d'un altre cas 

d'enterrament, ja que aquest any s'originà un plet entre la 

vila i un escrivà perque aquest, en la làpida de pedra de la 

seua sepultura, situada en el sòl de terra de l'esglèsia, es posà 

l'apel·latiu "Don", sense que li correspongués usar-lo. (17) 

També Ibarra assenyalà que a la Mercè Nova hi havia per en 

terra làpides sepulcrals de les tombes dels fundadors i 

benefactors de la fàbrica. (18) 

A més dels soterraments en les esglèsies, entre els 

anys 1782 i 1789, com hem vist, s'aprofità un solar propietat 

de l'Ajuntament per a establir-hi el cementeri de la parròquia 

de Santa Maria, al nord de l'esglèsia, enfront del portal de 

l'Orgue i enmig del barri dels Filadors. També durant els 

primers anys del vuit-cents es trobava en construcció un 

cementeri a la parròquia del Salvador, ja que el 07-07-1803, 

el cura exposà a l'Ajuntament que 

"a beneficio de limosnas de los feligreses tienen adelantada en sus 

cimientos la obra de un campo santo y capilla en los extramuros del 

templo" 

i demanava permís —el qual, per cert, fou atorgat pel 

Capítol— per a celebrar "tres corridas de novillos", tot 

destinant el producte obtingut "a su conclusión, sin gravar 

más la piedad de los mismos feligreses." (19) Aquests dos 

cementeris parroquials construïts l'un a final del set-cents i 

l'altre a principi del vuit-cents, com també la mancança de 

documents que informen de l'existència d'altres, ens fan 

dubtar que durant l'edat moderna s'utilitzassen els antics 

cementeris situats dins de la població, fora de les esglèsies, 

esmentats per Ibarra i ens fan pensar, pel contrari, que 

durant el sis-cents i el set-cents tots els soterraments es feien 

encara a l'interior de les esglesies i ermites. Aquesta hipòtesi 

ens ve confirmada per les manifestacions que feia el rector 

de Sant Joan el 1809 i segons les quals, com veurem, la seua 

parròquia no tenia cementeri fora del temple com el tenien 

les parròquies del Salvador i de Santa Maria. (20) 

A començament del vuit-cents, però, es plantejà a 

Elx la construcció d'un cementeri general, amb el qual, 

després d'haver-se hagut d'inaugurar forçosament amb 

l'epidèmia del 1811, tots els altres van desapréixer. Aquest 

cementeri vuitcentista, el cementeri Vell, fou l'únic que hi 

hagué a la població fins que durant els anys setanta del segle 

XX se'n construí un altre cap al nord, dalt de la serra, a una 

distància d'uns vuit quilòmetres del límit de la ciutat. Com a 

resultat de la mesura mèdica i urbana de construir un 

cementeri general allunyat de la població, es pogué disposar 

d'uns nous espais dins el teixit urbà, els quals tingueren una 

certa incidència en la definició de la ciutat del vuit-cents, ja 

que aquests antics cementeris esdevingueren espais lliures, 

places o horts. Així, en el solar del cementeri parroquial de 

Santa Maria, al barri dels Filadors, es creà la petita plaça del 

Cementeri, enfrontada al portal de l'Orgue, la qual durà fins 

l'sventramento del barri dels Filadors els anys cinquanta del 

segle XX. L'antic cementeri medieval de la parròquia de Sant 

Joan, excepte la part ocupada per la casa del cura, es 

fossilitzà en un hort de palmeres en el qual continuaren els 

usos públics, ja que encara durant els anys cinquanta del 

segle XX s'hi feia cinema per als xiquets i, després, s'alçà un 

edifici destinat a escola infantil municipal. No tenim notícia 

de l'ús a què es destinà el cementeri de la parròquia del 

Salvador que hem vist construir el 1803, però s'hi degueren 

fer cases o degué quedar com a jardí parroquial fins la crema 

de l'esglèsia el 1936, ja que tampoc no ha quedat cap senyal 

de la seua presència urbana. Tampoc tenim notícia dels nous 

usos que hom donà al terreny dels altres cementeris indicats 

per Ibarra: el del Salvador, vora la Glorieta, i el de l'ermita 

de Sant Jordi. 
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05. INICIS DEL CEMENTERI GENERAL: 1807-1835 

 

Durant la primera dècada del vuit-cents, la construcció d'un 

cementeri fora de poblat fou un tema discutit a bastament a 

Elx, tot prenent, en ocasions, tints èpics i dramàtics. Les 

primeres notícies que hem trobat a les actes municipals 

referents a la construcció d'aquest cementeri són del 1807. 

Aquest any, el Capítol veié en dues ocasions ordres relatives 

a la formació de cementeris. Tanmateix, les actes de les 

sessions no indiquen de quines ordres es tractava ni 

refereixen el seu contingut específic ni la valoració que 

l'Ajuntament en feia. La primera vegada s'acordà que els 

síndics informassen quina cosa era més convenient, mentre 

que la segona s'acordà, tan sols, que es cumplís l'ordre. (01) 

Sabem, però, que aquell mateix any de 1807 es va promoure 

un expedient per a construir un nou cementeri a Elx, "de 

conformidad con las órdenes expedidas a este fin." Així 

s'indicava el 1849 en l'informe que féu, amb una breu 

història del lloc, el regidor síndic de la vila contestant a la 

reclamació d'una tal Lluïsa Macià qui volia cobrar els 

terrenys on es trobava el cementeri. (02) 

Les diligències per a la construcció del primer 

cementeri d'Elx, com també l'explicació del fracàs d'aquell 

intent, es troben en aquest expedient, conservat a l'Arxiu 

Històric Municipal. El lligall, summament interessant, conté 

la notícia de les gestions fetes entre el 1807 i el 1809, com 

també, cosit a ell, un fullet titulat Dictamen del claustro de 

medicina de la Universidad de Valencia sobre cementerios, 

dado en virtud de proposición hecha a la mui ilustre ciudad 

en su Ayuntamiento de 08-01-1776 por Don Antonio 

Pasqual, regidor de la misma. En aquest fullet, imprés el 

1801 a València a l'impremta de Josef Estevan, (03) el 

claustre de la facultat de Medicina de la ciutat clamava 

contra els mals originats pel soterrament de cadàvers dins les 

esglèsies, tot fent una exposició raonada del greu risc 

sanitari que tal pràctica podia comportar per a les viles i 

ciutats, ja que, segons els metges, dels cadàvers es 

desprenien partícules mortíferes, "las miasmas", que 

impregnaven l'aire i el corrompien. El dictàmen era prou 

extens i concloïa, seguint les línies mestres del pensament 

il·lustrat, amb l'exposició de la necessitat de tornar a les lleis 

antigues d'Espanya, concretament a l'establiment de 

cementeris fora de poblat, extramurs, com ja es prescrivia a 

les Partides d'Alfons el Savi. L'existència d'aquest llibret al 

mateix expedient del cementeri general d'Elx posa de 

manifest el coneixement que a començament del vuit-cents 

tenien els metges titulars de la vila i els regidors del debat 

sobre els cementeris desenvolupat el darrer quart del segle 

anterior. Tanmateix, la poca importància que donaven a la 

qüestió s'evidencia en que no n'hi ha cap referència a les 

actes capitulars. 

Segons l'expedient que ens ocupa, el cas és que el 

1807 el Consell de la vila va rebre un despatx del corregidor 

de Xixona, datat el 25-06-1807, on s'insistia en la necessitat 

de complimentar les reials ordres que prohibien soterrar fora 

del recinte dels cementeris, com també la formació d'aquests 

"sementerios fuera del pueblo, baxo las reglas que en las 

repetidas reales órdenes se prescriben." Diligentment, el 

Capítol manà que el secretari comunicàs l'ordre als rectors 

de les tres parròquies d'Elx, Sant Joan, el Salvador i Santa 

Maria, i disposà una reunió amb tots tres. La junta se celebrà 

el 10-07-1807 en la Sala Capitular i regidors i rectors de les 

parròquies acordaren "que inmediatamente se ponga en 

execución y cumplimiento" la Reial Cèdula sobre 

cementeris i, 

"a este fin, conferenciaron los señores que componen esta junta 

sobre el sitio donde sea más conveniente construhir el sementerio y, 

de uniformidad, resolvieron y acordaron lo sea en el Llano de esta 

población, a la tijera que se reconoce en la terminación de la 

Alameda llamada del Rey y bancal en donde existe en la actualidad 

un olivo." 

S'acordà, així mateix, 

"que se forme el plano o diseño por Felipe García de Rojas, 

maestro de obras de este Ayuntamiento, y por Juan Bautista 

Laiglesia, agrimensor, teniendo para ello presente el del Real Sitio 

de San Ildefonso y quanto se le prevenga por los señores de esta 

junta y, realisado, lo reporte a la Junta con el dictamen de los 

mismos del costo de la obra." (04) 

Com hem vist, Felip Garcia era mestre titular de la 

vila des de finals del set-cents i Laiglesia havia estat l'autor 

del magnífic plànol setcentista del barri del Clero. El mes 

següent, el 17-08-1807, Garcia i Laiglesia havien format ja 

el plànol del cementeri i el 

"cálculo prudencialmente de la cantidad que podrá ascender su 

execución, que contemplan será de quatro mil trescientas quarenta 

y dos libras." 

Aquest interessantíssim document, el pressupost i 

el plànol per a la construcció del cementeri d'Elx, es 
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conserven al mateix expedient i és una excelent mostra de 

l'alta qualitat técnica que, a la fi de l'antic règim, s'havia 

arribat a Elx en la part gràfica i documental dels projectes 

d'arquitectura. Pel que fa al pressupost, es troba dividit en 

conceptes, en una mena de memòria valorada, semblant als 

documents que vam veure per a l'acabament de la capella de 

la Comunió, per a fer obres en el pantà o per a portar l'aigua 

potable. El fet que el plànol porte només la signatura de 

Laiglesia fa pensar que Garcia i ell es dividiren la feina i 

l'agrimensor féu el disseny, mentre que el mestre d'obres féu 

el pressupost. Les diferents parts de les quals constava el 

cementeri, totes elles dibuixades al plànol, i el preu eren les 

següents: 

"Las obras de la pared de la serca del sementerio ..  1.674 L 

 Las de la casa para el enterrador, ..........................     166 L 

 Las de la casa para el religioso, .............................     130 L 

 Las de la sacristía, .................................................       66 L 

 Las de la iglesia y pórtico, .....................................     180 L 

 Los cinco panteones  ..............................................    710 L 

 Las de los dos posos para Osarios ..........................    200 L 

 El yeso para la casa del religioso,  sacristía e iglesia,  180 L 

 Por el fierro de las puertas, ventanas y rejas............    400 L 

 Por la madera de las puertas y ventanas, altar 

 reducido y llano y de ciento dies Bigas, ..................    450 L 

 Y por treinta y un marcos con tapaderas para 

 panteones y cepulturas, a seis libras cada una.........    186 L" 

No s'incloïa en aquests comptes el valor del terreny,  

"graduado a dieciseis tahullas, que han resultado del número de 

cadáveres de un año común, del último quinquenio, calculado el de 

tres años para su consunción o desecación con arreglo al articulo 

tercero de la Real Cédula de 28-06-1804." (05) 

Pel que fa al plànol, es tracta d'una preciosa làmina 

dibuixada a tinta xinesa i aiguada on es pot comprovar que 

el perfil del cementeri era rectangular i que la superfície es 

trobava subdividida amb una cuidada geometria per tal de 

formar les diferents dependències, totes elles perfectament 

situades i dissenyades, amb planta, alçat i secció. Formant la 

façana principal, en un dels costats menors del rectangle, hi 

havia els serveis següents: capella, sagristia, casa per a un 

religiós, portes, entrada "para el carro que conduce los 

difuntos al cimenterio" i casa per al soterrador, dins la qual 

s'assenyalava el lloc "para tener de repuesto cuatro caizes 

[de] cal para echar a los cadáveres antes de enterrarlos." A la 

banda oposada del recinte es disposaven els panteons, 

distingint el de pàrvuls, el de religioses, el de religiosos 

mercedaris, el de religiosos franciscans, el de capellans, el 

d'individus il·lustres de la vila, patis amb carner o ossari per 

als difunts del pati i 

"sepulturas distinguidas con diviciones para el que quiera enterrarse 

en ellas o comprarlas para su familia." 

Com a nexe d’unió entre ambdues parts hi havia el 

pati, o "cimenterio descubierto", envoltat per un calvari i 

travessat per un "andador de ciprés", a dreta i esquerra del 

qual hi havia el terreny de soterrament. Com ja hem dit, el 

plànol inclou una llegenda en llatí on s'indica que l'havia 

delineat l'agrimensor Joan Baptista Laiglesia y Granes. (06) 

El Consell donà el vist i plau al pressupost i al 

plànol i s'iniciaren les diligències per a fer les obres. Hom 

avisà els metges titulars de la vila i de la universitat, els 

rectors de les parròquies, etc. Però el 21-08-1807 els metges, 

ço és "los físicos", feren un informe en el qual mostraven la 

seua disconformitat amb el lloc que s'havia triat i 

desautoritzaven l'elecció, basant-se en que les condicions del 

terreny no s'adaptaven, segons ells, a la Reial Cèdula 

enviada pel corregidor 

"ya por lo pedregoso de su suelo y por el poniente ayre dominante 

[que] eriría el diámetro del pueblo desde muy corta distancia, ya 

por ser un terreno rebelde a la excavación, y no el más abto para la 

consumción y desecación de cadáveres. Y ya mucho más porque su 

sitio derrama las aguas pluviales en las potables del Quartel de 

Cavalleria y en las sisternas y algibe del Sor. Marqués de Carrús." 

En canvi assenyalaven un altre lloc més adient, 

"cituado entre la acequia de Marchena y camino de los 

algibes." Aquest terreny estava al sud del raval de Santa 

Teresa i es considerava idoni, ja que era difícil que els aires 

dominants portaren "las miasmas" cap a la població, ja que 

els vents de migdia no eren freqüents. A més, la terra d'horta 

era "amorosa y dócil a la escavación" i hi havia 

"a su proximidad agua viva para la obra y para los demás usos que 

la necesitan los que habiten en el cementerio" 

ço és l'aigua de la sèquia de Marxena. (07) Vist el dictamen, 

s'acordà construir l'edifici en aquell bancal, vora la sèquia de 

Marxena, segons el mateix projecte de Laiglesia i Garcia, 

iniciant els tràmits perquè l'aprovàs la superioritat. El 

26-03-1808 s'havia elevat l'expedient al corregidor i 

s'esperava que s'arbitrassen els medis econòmics per a dur a 

terme el projecte. El 09-06-1808, el corregidor tornà el 

projecte, amb l'acord de que es fes l'obra, però tot 

recomanant que es llevàs tot allò que no fos imprescindible, 

hagut compte del mal estat econòmic de la vila, ço és 

"omitiendo lo que se pueda y no sea absolutamente necesario para 

el objeto principal, atento a la escasez de fondos en los caudales de 

propios y de los de las tres iglesias parroquiales de dicha villa." 

Es tractava, així mateix, dels arbitris a imposar 

sobre diversos comestibles i mercaderies per a fer l'obra. 

(08) 

Tanmateix, degueren haver moltes presions en 

contra del lloc triat, ja que el 01-05-1809 els metges de la 

vila i de la universitat se'n tornaren arrere del seu informe i 

decidiren que aquell no era tampoc un bon lloc. Així, es 

paralitzà de bell nou la construcció del cementeri d'Elx 

malgrat arribar noticies de les greus epidèmies que 

assolaven el regne d'Espanya, com ara la de Girona del 

1809, totes elles atribuïdes a l'existència de cementeris dins 

dels poblats, i malgrat arribar ordres del corregidor, cada 

vegada més peremptòries, manant que es fessen cementeris 

allunyats de la població. Així, a finals del mateix 1809 el 

Capítol veié un expedient sobre construcció de cementeris 

amb una ordre de la Junta Central Governativa. Però, com el 

1807, tampoc en aquesta ocasió el Capítol considerà que fos 

cosa del seu interès i no hi hagué cap discussió ni exposició. 

Segons l'acta tan sols s'acordà que l'escrivà comunicàs 

l'ordre als eclesiàstics seculars i regulars. (09) Així, doncs, 

com diem, els metges discrepaven del lloc triat per al 

cementeri, al·legant que no n'havien tingut un coneixement 

exacte, ja que "todos nos entretuvimos en celebrar el diseño" 

i ara exposaven els mals que es podia ocasionar si es 

contaminava l'aigua de Marxena amb l'aigua de pluja que 

caigués sobre el cementeri, com també si s'empudegaven les 

basses de les cases de camp que prenien l'aigua de Marxena. 
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També es referien als mals que podien sobrevenir a 

l'agricultura i a les amenaces fetes pels regants d'anar a plet 

contra l'Ajuntament. Fins i tot eren ja un problema qüestions 

tan nímies com desviar un camí que passava pel lloc triat o 

que els carros amb els morts de totes tres parròquies 

haguessen de travessar el riu Vinalopó pel pont de Santa 

Teresa. Davant l'informe dels metges, el Capítol els 

encomanà que assenyalassen ells mateixos un altre lloc que 

els semblàs més a propòsit. (10) 

Però després d'aquest acord capitular ja no hi ha 

més notícies sobre el tema a l'expedient, probablement 

perque la guerra del Francès arribà d'immediat a Elx i es van 

haver de fer moltíssimes despeses en alimentar la tropa. Fet i 

fet, entre els anys 1810 i 1813 l'Ajuntament va haver de 

subministrar aliment als diversos cossos de l'exèrcit que 

vingueren a Elx, segons la documentació referent als 

comptes de les racions, conservada a l'Arxiu Històric 

Municipal. (11) Així, doncs, entre discussions 

improductives i tràmits burocràtics arribà la gran epidèmia 

de febre groga del 1811, la qual, com hem vist, causà més de 

8.000 morts, un 40% de la població, morts que es van haver 

de colgar en fosses comunes fetes com es va poder, al 

primer lloc que trobaren. 

Abans de l'epidèmia, però, hi hagué encara un altre 

episodi d'interès sobre l'establiment de cementeris a Elx. Es 

tractava del projecte de construir-ne un, de cementeri, a la 

parròquia de Sant Joan, la qual cosa també originà agres 

discussions i enfrontaments i interessants informes mèdics. 

Com que no s'havia arribat a construir el cementeri general, 

el 1809, immediatament abans de la guerra, el cura de Sant 

Joan sol·licità i obtingué de la vila, permís per a construir un 

cementeri provisional, "hasta que se efectue el general", per 

tal de no seguir soterrant dins de l'esglèsia, ja que, segons el 

rector, mentre que les altres dues parròquies tenien un 

cementeri fora del temple, a la de Sant Joan li mancava. (12) 

Aquest és un expedient interessantíssim pels informes 

contradictoris que hi ha dels metges sobre el mal que podien 

fer o no els cadàvers soterrats dins les esglèsies, informes 

que s'inscriuen plenament dins el debat que, com ja hem 

vist, es donà a Espanya unes dècades abans. 

L'expedient s'inicià amb una sol·licitud del rector 

de Sant Joan del 27-03-1809 on s'al·legava que calia fer 

aquest cementeri provisional ja que 

"el hedor intolerable que se advierte en su iglesia, dimanado de las 

miasmas pútridas que exhalan los cadáveres sepultados en ella, es 

capaz de producir un terrible contagio que devore este vasto pueblo 

si desde luego y dentro de muy breves días no se verifica la 

inhumación en despoblado y en un terrreno que, además de 

disfrutar la ventilación correspondiente, sea de una catadura que 

ofrezca la pronta consunción y desecación de los cuerpos." 

El rector demanava una certificació dels físics de 

l'Ajuntament de la vila i de la universitat de Sant Joan sobre 

la putrefacció que s'advertia en l'esglèsia, com també sobre 

la conveniència d'establir un terreny situat al sud de la 

parròquia com a cementeri provisional "hasta que se realice 

el general del pueblo." Encara que no s'arribà ni a iniciar la 

construcció d'aquest cementeri, la continuació de l'expedient 

és apassionant, ja que en saber el propòsit del rector, els 

propietaris de l'hort veí al lloc on es pensava establir el 

cementeri feren immediatament un escrit de protesta, on 

al·legaven tot de mals per a la salut i de perjudicis per a la 

propietat i acabaven dient que se'l posàs en sa casa el rector 

si el volia, el cementeri, ço és en el mateix hort de la 

rectoria. Els metges de la vila, de la universitat i de l'hospital 

feren també un informe cadascún d'ells de l'estat de l'esglèsia 

i dels terrenys, però les opinions d'uns i d'altres eren 

contradictòries. Així, mentre que el metge de l'hospital deia 

que no havia sentit cap pudor en l'esglèsia, els altres deien 

que no s'hi podia soterrar ni un sol mort més, ja que els 

carners vessaven líquids cadavèrics que tacaven el paviment 

i les parets i arribaven a embrutar els vestits de les dames 

que anaven a missa. Així mateix, mentre que un dels metges 

deia que el lloc triat pel cura no era bo per l'humitat de la 

terra i pel recer que hi feien els horts, la qual cosa impediria 

la dessecació dels cadàvers, els altres deien que sí que ho era 

perque, en estar cap al sud, ni els vents durien les miasmes a 

la població ni la pendent del terreny hi portaria els líquids. 

(13) Trobem, doncs, en aquests informes, tant l'espectacle 

dantesc descrit pels tractadistes il·lustrats de final del set-

cents i l'esperit setcentista dels defensors dels cementeris 

fora de poblat, com la postura dels que preferien deixar que 

se seguís soterrant dins les esglèsies. Encara que, com hem 

vist, aquest cementeri provisional de Sant Joan fou autoritzat 

pel Capítol el 1809, l'epidèmia del 1811 arrabassà el projecte 

i el féu completament inútil per la quantitat de morts que hi 

hagué tot arreu. 

Veiem, doncs, que durant la primera dècada del 

vuit-cents, tant el Capítol i els rectors de les parròquies com 

els metges d'Elx se n'assabentaren a bastament de les noves 

normes i idees en la inhumació de cadàvers. Però, com hem 

dit repetidament, l'inici efectiu a Elx dels soterraments al nou 

cementeri vuitcentista no arribà sinó amb la gran mortandat 

de l'epidèmia de febre groga del 1811, quan va morir més 

d'una tercera part de la població. Curiosament per a soterrar 

els morts es van disposar els primers terrenys triats el 1807 

per a fer el cementeri general, situats a ponent de la ciutat i 

distants un quilòmetre aproximadament de la caserna de 

cavalleria, l'últim edifici d'Elx en aquesta direcció. En 

aquells terrenys de secà, eixuts i pedregosos, en una fossa 

comuna, es van inhumar els cadàvers del 1811. Aquesta 

fundació del cementeri fora de poblat a Elx amb motiu d'una 

forta epidémia, coincidí amb la d'altres ciutats espanyoles, 

com ara Alacant, on es va inaugurar el cementeri amb 

l'epidèmia del 1804. (14) 

Després de l'epidèmia del 1811, amb l'inici de la 

nova legislació burgesa, la Junta local de sanitat passà a ser 

l'organisme encarregat de gestionar dos importants centres 

públics a Elx: el cementeri i l'hospital. El 08-01-1812 

aquesta junta manà que se'ls passàs als metges i cirurgians 

titulars de la vila l'expedient promogut el 1807 per a la 

construcció del cementeri, 

"para que dichos profesores propusieran a la Junta la [localidad] 

que creyeran más útil y ventajosa para la construcción de aquel 

edificio." (15) 

En aquesta ocasió la tria del terreny i l'inici de les 

obres no es va demorar, ja que un mes després, el 

14-02-1812, un tal Pedro Torres demanava al Capítol que se 

li pagàs 

"la tierra de su dominio que se había comprendido dentro del límite 

del cementerio que se estaba construyendo en el partido del Llano 
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de San José" 

i l'Ajuntament manà que el pèrit agrimensor Francesc Aznar 

i l'agrònom Francesc Esclapez mesuraren i valoraren aquell 

terreny, com també els altres que s'havien d'ocupar per a fer 

l'obra. (16) 

Però la misèria que havien originat l'epidèmia i la 

guerra es deixava sentir. Ja hem esmentat la carta de 

l'Ajuntament al cap militar d'Alacant datada el 07-01-1812 

on el Capítol exposava que no tenia diners per a dur a terme 

ni tan sols l'acord de la Junta de sanitat relativa a 

"cubrir de calicanto las zanjas donde se an sepultados los 

contagiados, sircuir aquel terreno de paret, blanquear el Cuartel de 

Cavallería que ha servido de Lazareto, emplomar todas las 

cepulturas de las Yglesias en donde se enterraron algunos 

contagiados y otros artículos consernientes a la salud pública." (17) 

També el 10-04-1812, la Junta de sanitat envià un 

ofici al Capítol perque li fossen entregats els 4.000 o 5.000 

reals que, segons tenia notícia, hi havia disponibles, 

"por carecer de todo fondo y recurso para concluir el cementerio 

extramuros, obra tan precisa e indispensable." 

Però el Capítol considerà que no es trobava facultat 

per a fer-ho i els envià a l'intendent de la província. (18) 

L'activitat d'aquesta Junta local de sanitat, constituida el 

1812, degué ser intensa, ja que, segons Ibarra, arribà a 

reglamentar la profunditat de les fosses per als soterrars, les 

quals havien de tenir vuit peus de profunditat, construí la 

tartana dels pobres i redactà un reglament del Cementeri. 

Ibarra tanmateix, no dóna les dates d'aquestes actuacions. 

(19) 

Durant els dos anys següents no es degué fer cap 

obra, ja que el 1814 la situació del cementeri era molt 

dolenta. Però aquest any, el 11-02-1814 es va veure en 

Capítol un important memorial d'Ignasi Ruiz de Lopez, 

procurador síndic de l'Ajuntament Constitucional, el qual 

significà un cert impuls per a la intervenció en aquell lloc. 

Segons aquest memorial, Ruiz havia estat comissionat per 

l'Ajuntament el 1813 

"para llevar a cabo la interesante obra de la construcción de un 

sementerio rural." 

Fet i fet, segons deia, aquest cementeri s'havia 

començat a construir el 1812 

"assi al Poniente de dicha villa, a distancia de un quarto de legua de 

ella y sobre un punto local eminente y ventilado" 

al mateix lloc on s'havien enterrat, el 1811, 

"millares de cadáveres que fueron víctimas de la desoladora 

epidemia padesida en el propio año." 

Ara, Ruiz adjuntava a la seua exposició un "plan o 

diseño" del lloc, aprovat per l'Acadèmia, el qual havia estat 

format per Joan Baptista González i Bonet (titulat per Sant 

Carles, com hem vist, el 29-09-1799), qui aleshores era 

mestre titular de la vila. També adjuntà el pressupost, que 

era de 2.494 lliures, i la manera de recaptar els fons 

necessaris mitjançant tres mesures: en primer lloc s'havia de 

descomptar una part dels fons destinats a les fábriques de les 

esglèsies; en segon lloc, s'havien de vendre tres immobles 

propietat de la vila: la casa taller, la casa de la Porta d'Oriola 

i el solar de l'ermita de Sant Jaume; en tercer lloc, s'havien 

d'establir impostos sobre els animals que es mataven en la 

carnisseria i sobre el gra que hom portava a moldre. A més, 

els llauradors havien d'ajudar a portar materials amb els seus 

carruatges i cavalleries. 

L'exposició de motius és significativa de l'ambient 

extremadament sensible que hi havia aleshores a Elx envers 

el tema del cementeri. Ruiz exposava que l'edifici projectat 

era 

"interesante y de la maior utilidad para que sirva de consuelo a las 

familias, las que en el día experimentan el pezar y dolor de ver y 

zaber que algunos cadáveres son arrastrados y comidos de los 

perros y otros carnívoros animales que las más de las noches y aun 

en el lleno del día entran y salen libremente en el referido citio por 

no tener más serca que los simientos y dos trozos de pared 

informes, cuia obra dejó de continuarse desde el año 1812 por falta 

de caudales para ello." 

Com veiem, la descripció que feia Ruiz era 

idèntica a les que es feien a la cort de Carles III quaranta 

anys abans, quan es plantejà el tema dels cementeris fora de 

poblat, amb la mateixa escenografia macabra de cadàvers 

destrossats i de fosses obertes. De la modernitat de 

l'exposició del síndic dóna notícia el fet que acabàs la seua 

moció exposant la necessitat de mantenir la tartana i la 

cavalleria per a traslladar els cadàvers, com també els dos 

soterradors, per a la qual cosa l'Ajuntament podria disposar 

dels productes de la venda de parcel·les en el cementeri i 

dels drets de soterrament. El Capítol aprovà la proposta en 

considerar que el cementeri rural, a més d'urgent i necessari, 

era una obra 

"estrechamente recomendada por los superiores decretos de la 

representación nacional [i] del mayor interes de las familias." 

Per tant, nomenà encarregats per a recaptar els 

impostos, fer les vendes dels immobles municipals, a 

excepció del solar de l'ermita de Sant Jaume, que havia de 

servir per a eixamplar el carrer, i demanar el permís a la 

Diputació de València. (20) 

Però amb la tornada a Espanya de Ferran VII es va 

dissoldre la Diputació sense haver resolt sobre l'obra del 

cementeri d'Elx i, a més, el municipi seguia sense diners. El 

08-07-1814, el síndic Ruiz insistí de bell nou en que els 

cadàvers 

"que se sepultan en un bancal desierto y sin defensa, son arrastrados 

y comidos de animales con escándalo de todas las familias" 

i demanava que es requerís el Consell de Castella perque 

manàs fer l'obra, encara que només fos 

"la cerca de pared que le falta al sitio, para liberar al pronto el 

estrago que experimentan dichos cadáveres." (21) 

En aquesta ocasió, el capità general del regne donà 

permís per a fer corregudes de bous en benefici de la tanca 

del cementeri, les quals es van celebrar en el pati del quarter 

Vell. Però dos mesos després, com hem vist, el 26-08-1814 

els absolutistes reposaren els components de l'Ajuntament 

del 1808, tant els vius com els morts, i el síndic Ruiz, com 

tots els altres capitulars constitucionals, fou cessat. El nou 

Ajuntament arribà a l'extrem d'avisar Ruiz que tots els 

desperfectes que tingués el quarter per haver-hi celebrat les 

corregudes de bous serien del seu compte. (22) 

Malgrat el canvi polític, el nou govern espanyol no 

es tornà arrere en el tema dels cementeris i una ordre del 

capità general del regne manà que no s'enterrassen més 

cadàvers a les esglèsies i que es procedís a la formació de 

cementeris. El Capítol acordà de nou continuar el cementeri 

"prinsipiado y no concluido", però no féu cap previssió 
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concreta ni disposà quins fons s'hi havien de destinar. (23) 

Amb tot, durant els anys següents, l'ús del cementeri general 

s'anà consolidant, però enmig de la misèria més espantosa. 

Així, el 1815 els soterradors demanaren 643 reals que els 

devia l'Ajuntament, qui, com que no els tenia, acordà 

"se fijen papeles en las puertas de la Lonja y de la Troneta por si 

algún sujeto quisiere arrendar lo que produce el tanto que los 

vecinos pagan para ser enterrados." 

I aquesta tarifa era de quaranta reals per un cos de 

major, deu per als pàrvul i de bades "para los pobres 

miserables." (24) 

Així, doncs, la situació de misèria impedia que 

l'Ajuntament fes cap despesa que no fos estrictament 

necessària. Guerra i epidèmies impedien també fer front als 

nombrosos impostos que l'Estat exigia als ajuntaments per a 

finançar la nova situació social i política. Això implicà 

l'establiment de més impostos indirectes sobre la població i, 

així, el 1816 una ordre del ministre Tomás Moyano, capità 

general del regne, va permetre que, quan mancassen els 

diners de propis, els ajuntaments poguessen posar impostos 

sobre el vi i l'aiguardent. Vista aquesta autorització, la Junta 

municipal de sanitat es dirigí al Capítol perque recabés fons 

per acabar la tanca del que anomenaven "cementerio rural de 

Elche, obra tan urgente como interesante a la umanidad." 

Per a aquesta obra calia disposar de 600 pesos, dels quals 

400 s'havien de traure del delme de figues i vi i els altres 200 

havien de repartir-se entre el veïnat, carregats sobre la 

contribució de l'equivalent. (25) Tanmateix, quanta no seria 

la misèria d'aquells anys que quan el 1817 es van recaptar 

aquests diners i foren donats a la Junta de sanitat, coincidí 

que hi havia necessitat d'establir un llatzaret en la caserna de 

cavalleria per als xiquets malaltets de pigota i la Junta se'ls 

hagué de gastar en l'obra d'aquest llatzaret i en pagar els 

metges. (26) 

Amb tot, algunes obres s'anaven fent en el 

cementeri, ja que l'Ajuntament duia controlats els diners que 

s'hi invertien, segons un lligall que conté els rebuts cursats 

entre el 1814 i el 1817. (27) Així mateix, el 1822, passades 

en part les misèries de la guerra i l'epidèmia, el límit del 

recinte ja devia haver-se acabat de tancar, ja que es van fer 

obres de reparació de la paret del que ja s'anomenava 

"cementerio general de Elche." (28) I durant els anys vint, el 

cementeri extramurs era ja un edifici important a Elx, ja que 

el 1823, quan va morir la mula que tirava de la tartana que hi 

portava els cadàvers, el Capítol no dubtà ni un moment en 

abonar d'immediat les 27 lliures que costà el nou animal, el 

qual es considerà "indispensable, por ser para un servicio tan 

perentorio." (29) 

D'altra banda, malgrat tenir resolta la qüestió des 

de ben aviat, la vila continuà rebent i donant-se per enterada 

de les diferents ordres i resolucions superiors que manaven 

construir cementeris fora de poblat i prohibien els 

soterraments dins les esglèsies, com ara l'ordre del 

11-07-1833, comunicada a l'Ajuntament per l'intendent de la 

província. (30) Així mateix, a partir del segon terç del vuit-

cents, l'edifici del cementeri, la paret si més no, passà a ser 

una de les construccions a la reparació de les quals acudia el 

Capítol cada cert temps; així, el 1835 es veié un memorial 

del sepulturer on manifestava 

"el estado ruinoso de la paret que cerca el cementerio general de 

esta villa, y de su puerta principal para que se provea su 

composición." 

I, com era costum, l'Ajuntament envià els mestres 

d'obres i fuster perquè informassen i pressupostassen les 

reparacions que hi calia fer. (31) 
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06. CONSOLIDACIÓ DEL CEMENTERI GENERAL: 1845-1899 

 

Després dels anys de misèria del començament del segle, la 

segona meitat del vuit-cents suposà la consolidació 

definitiva del cementeri general com a espai típicament 

burgès, probablement el que millor definí a Elx els dubtes i 

les decisions dels nous governants en el procés de creació 

d'una nova ciutat. Així, doncs, en la consolidació del 

cementeri general d'Elx influïren tant motius higiènics, ço és 

les epidèmies que continuaren al llarg de tot el segle, com 

motius socials, ço és la construcció dels panteons de les 

famílies dels prohoms burgesos il·licitans i de molts blocs de 

nínxols durant les últimes dècades del segle. La gran 

extensió de terreny que ocupava el cementeri permeté també 

que les inhumacions en terra fossen nombroses i que no 

mancàs lloc per als pobres. 

Així, el 1845, amb la recuperació econòmica d'Elx, 
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l'Ajuntament es va replantejar per primera vegada la situació 

del cementeri, el qual, aleshores, a penes si devia constar 

d'una tanca i d'una porta, sense cap arbre ni cap construcció 

a l'interior del recinte, ben lluny d'aquell preciós projecte 

dibuixat per Laiglesia tres dècades abans. En aquesta ocasió 

el Capítol es proposà millorar el cementeri i reparar la paret, 

construir enmig una capella que havia d'aprofitar també de 

vetllatori, fer a l'entrada un pòrtic o porxada que arreceràs 

els visitants de la pluja i plantar arbres en els carrers del 

recinte. Féu la proposta una comissió de regidors, els quals 

informaren que 

"la pared que circumbala el cementerio se halla próxima a 

arruinarse si no se acude pronto a su reparación, obra que reputan 

como absolutamente indispensable." 

A més, consideraven que seria molt convenient 

"se construya una ermita en el centro del expresado cementerio, 

colocando en ella un altar donde los fieles puedan dirigir sus 

plegarias y oraciones" 

i, com hem dit, la proposta era que aquest altar, a mes de per 

a fer misses, 

"podría servir a la vez para velar a los difuntos que, por cualquier 

causa, no pudiesen estar en la casa mortuoria." 

També proposaven 

"al mismo tiempo construir un cobertizo en la puerta del 

cementerio, la cual en este caso debería trasladarse al centro de la 

pared de levante, y cuyo local pudiera servir de refugio a los que en 

días lluviosos se biecen precisados a acompañar algun muerto." 

Finalment s'exposava que 

"también desearía la comisión se plantaran algunas calles de árboles 

fúnebres, como sauzes, mirtos, sipreses, etc. a fin de ermosear 

algún tanto la mansión de los sepulcros." 

La mateixa comissió era conscient de les dificultats 

econòmiques del projecte, però abogava per la necessitat de 

tot allò que proposava i n'era conscient que, tot plegat, 

coincidia ja plenament amb els avanços del segle: 

"Es verdad que todas estas mejoras han de ser sumamente costosas, 

pero la comisión no duda que el Ayuntamiento hará un esfuerzo 

para llevar a cabo su pensamiento que en cierto modo coincide con 

los adelantos del siglo." 

El Capítol acordà formar el pressupost i els plànols 

d'aquell projecte per a decidir el que calgués fer. (01) I un 

mes després, el mestre d'obres titular de la vila, Josep 

Gozálvez, qui també féu el plànol geomètric d'Elx del 1849, 

presentà la planta, perfils i façana de l'ermita que es 

projectava construir en el cementeri, com també el seu 

pressupost, el qual era de 9.037 reals. Tanmateix el Capítol 

considerà que no era oportú fer-ne cap despesa: 

"El Cabildo, atendiendo a la escasez de los fondos municipales, al 

crecido déficit que resulta en el presupuesto del corriente año, el 

cual debe repartirse a este vecindario y no pareciéndole oportuno 

gravarle con este nuevo repartimiento, acordó supender la 

realización de este proyecto." (02) 

El mestre Gozálvez, pel seu compte, exposà que el 

projecte que havia fet valia 150 reals, pero que, en obsequi 

de l'Ajuntament, només en cobraria 100, quantitat que els 

capitulars acordaren pagar-li del producte de les carnisseries 

de la vila. (03) 

Fet i fet, malgrat el canvi de mentalitat que ja 

s'havia produït, les despeses en el cementeri seguien sent 

escasses a meitat de segle. Així, el 1847 es van pagar 112 

reals al mestre Penalva per haver reparat les portes del 

cementeri. (04) Però aquest edifici era un dels motius de 

preocupació més habituals de la ciutat vuitcentista i el 1848, 

la Comissió d'ornat, acabada de crear, tornà a exposar que el 

cementeri es trobava en un estat ruïnós i que era 

imprescindible reparar-lo, tant per respecte als morts com 

per la importància de la població d'Elx: 

"sin remontarnos a los tiempos antiguos, donde los hombres 

invertían una gran parte de su fortuna en suntuosos monumentos 

sólo para conservar los restos de sus mayores y donde descansarán 

un día los suyos, tenemos a la vista en nuestro tiempo en cada 

ciudad, villa o aldea, ejemplos mil del ornato y decoro con que son 

mirados estos sagrados lugares y por lo mismo cree la comisión que 

un Ayuntamiento tan celoso de las mejoras de su pueblo no debe 

omitir medio alguno para llevar a efecto este proyecto." 

En aquesta ocasió, el Capítol es mostrà d'acord en 

que calia fer millores en el cementeri i es debaté la manera 

de recabar diners per a portar-les a terme. S'acordà que, com 

que no convenia pujar els impostos, s'obriria una subscripció 

voluntària i, d'acord amb el clero, es demanaria que els 

predicadors, des de la trona, exhortassen els particulars a 

col·laborar en el projecte. A més, s'imposaria una taxa per 

cada difunt que es portàs a soterrar al cementeri. (05) 

Segons es deia a les actes capitulars, al poc temps 

eren ja moltes les persones que s'havien oferit a posar diners 

per a fer les obres de reedificació i millora del cementeri, 

fins el punt que el Capítol considerà que calia nomenar una 

persona encarregada de dur els comptes de la recaptació. 

Aquests diners s'havien de destinar a la construcció d'una 

ermita, la qual es posaria sota l'advocació de la Mare de Déu 

dels Desemparats, per a la qual cosa s'acordà, així mateix, 

demanar permís al bisbe. (06) Fet i fet, d'aquests anys hi ha 

un lligall a l'Arxiu Històric Municipal amb els comptes de 

les despeses fetes en el cementeri, corresponents als anys 

1848 i 1849. (07) Tanmateix, els diners arreplegats no van 

ser suficients i l'impuls definitiu per a fer aquesta ermita no 

arribà fins que Marià Roca de Togores, diputat a corts pel 

nostre districte, féu en agost del 1848 un donatiu de 3.000 

reals en agraïment a que la vila l'havia nomenat l'any 

anterior cavaller portaestendard de la Festa d'Elx, en un 

moment, segons deia, difícil per a ell, tant per salut com per 

economia (i, probablement, per la situació politica). Ara, de 

nou en agost, ja recuperat dels mals, recordava i agraïa el 

reconeixement de la vila, tot fent donació a l'Ajuntament 

dels diners esmentats "para que los distribuya en los objetos 

de caridad o utilidad que crea más convenientes." El Capítol 

agraí el donatiu i la remembrança i comunicà al de Togores 

que 

"faltando fondos para concluir una Ermita que se estaba 

construyendo en el Cementerio, han convenido destinarlos a este 

fin." (08) 

El fet que el Capítol decidís destinar el donatiu a 

construir una ermita, el primer edifici que s'alçava en el 

cementeri, és força indicatiu de la rellevància que tenia 

aquest recinte dins el programa d'actuacions en la ciutat 

vuitcentista. 

Un altre esdeveniment succeí l'any següent, el 

1849, quan una tal Lluïsa Macià reclamà a l'Ajuntament que 

li pagàs l'import dels terrenys on es trobava el cementeri. Els 

síndics, tanmateix, després de fer un breu historial de 
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l'ocupació del lloc, informaren que, malgrat no trobar-se en 

l'arxiu, (saquejat per una partida de bandolers els anys trenta, 

segons deien) els rebuts de pagament, es podia donar per 

abonat l'import, tant pels antecedents, encara que 

fragmentaris, dels quals es disposava, com pels més de 

quaranta anys transcorreguts des de l'inici de l'ocupació dels 

terrenys. (09) 

A partir del 1849 començaren a veure's ja d'una 

forma sistemàtica els comptes de "ornato público y 

construcción del cementerio general." (10) Però, com en 

altres aspectes de la formació de la ciutat burgesa, en la 

valoració i consolidació del cementeri general fou 

fonamental la decisió que va prendre l'alcalde i diputat 

provincial Josep Bru i Piqueras de construir-s'hi un panteó, 

un dels primers dels que tenim notícia. Així, el 1855 demanà 

a l'Ajuntament que li concedís un terreny de 22 pams de 

llarg i divuit d'ample 

"en el sementerio común de esta población, pronto como está a 

satisfacer la correspondiente retribución, con el fin de poder 

construir un panteón para los cadáveres que tenga a bien colocar en 

él." 

S'acordà que Penalva, el mestre d'obres municipal, 

assenyalàs el terreny i el valoràs. A la seua contestació, 

Penalva procurà que amb la situació de l'edifici s'hi donés ja 

un cert contingut urbà al recinte, ja que aquest panteó s'havia 

de construir de tal manera que, amb un altre que ja hi havia, 

es formés l'inici d'un carrer: 

"el terreno se halla a la distancia de dieciseis palmos del construido 

a espensas de D. Jose Agulló de Meseguer, principiando línea de 

calle con este." 

I el valor es fixà en 100 reals. (11) 

A partir d'aquest moment, durant els anys 

cinquanta, hi ha consignades diverses despeses fetes en 

obres en el cementeri. Així, el 1859 s'estaven fent obres en 

la tanca i en l'ermita. També s'obria un camí nou d'accés, 

traçat en línia recta des de la població, el qual, amb el temps, 

esdevindria un element fossilitzat en la trama urbana de 

l'eixample: el camí del Cementeri o carrer del Doctor 

Sapena. Per a fer aquestes obres, el Capítol donà al 

comissari que se n'encarregava 3.000 reals dels 8.000 que la 

reina havia donat per a les necessitats del còlera del 1855; i 

2.000 reals més es destinaren a pagar el carro fúnebre que 

estava construint-se. Tanmateix, el comissari de les obres 

demanà encara 1.500 reals més per a la tanca, l'ermita i el 

camí nou, el lliurament dels quals fou autoritzat pel Capítol. 

(12) Hi ha constància, així mateix, que per a obrir l'esmentat 

camí nou del Cementeri es van haver d'ocupar terres del 

comte d'Altamira qui, com a mostra també de l'interès que li 

mereixia l'obra, les cedí amb la condició que fossen 

utilitzades sempre per a accedir al cementeri. Així, el comte 

féu l'escriptura de cessió del 

"terreno que de su pertenencia ocupa el camino nuevo del 

cementerio, siempre que, previa la autorización del Sor. 

Gobernador Civil de la Provincia, se obligue la Municipalidad a 

debolverle el espresado terreno o su valor, caso de no continuar 

dedicado al predicho servicio." (13) 

A més, també se li pagaren a un tal Josep Prats 40 

reals per quatre octaves de terra que s'havien ocupat amb 

aquest nou cami. (14) 

El 1862 s'havien acabat ja les obres de l'exterior de 

l'ermita i només mancava arreglar l'interior per poder-hi fer 

misses. El Capítol nomenà una comissió per a pressupostar 

aquestes obres interiors, com també les de la tanca del 

recinte. (15) Tanmateix, als anys seixanta s'aturà el ritme de 

les obres i el 1864 s'hagué de tractar de bell nou la 

conveniència de concloure les obres de l'ermita, tornant a 

nomenar una comissió, ara formada per regidors i rectors, la 

qual havia d'arbitrar medis per tal de finir la capella. (16) En 

aquesta ocasió, també la Diputació Provincial disposà de 

3.000 reals per a acabar les obres d'aquesta ermita. (17) Però 

no es va poder acabar tampoc amb aquesta espenta i el 1872 

una nova comissió tornà sobre el tema. (18) 

Pel que fa a edificacions mortuòries, després que es 

vengués el terreny per al panteó dels Bru el 1855, no tornem 

a tenir notícia de la concessió de més terrenys per a panteons 

fins dotze anys més tard, el 1867. A partir d'aleshores foren 

freqüents les demandes de terreny, tant per a construir 

panteons com per a fer el que anomenaven "casita nicho." I 

ja a finals dels anys seixanta, els permissos per a fer aquestes 

construccions començaren a ser habituals en les sessions del 

Capítol. (19) Fins i tot començaren a construir-se edificis 

sobre les sepultures d'en terra. Així, el 1874 Joan Cortés 

demanà permís per a substituir 

"la bóveda que tiene en el cementerio, en que se hallan los restos de 

sus antepasados, por una casita, con el objeto de contribuir a que 

aquel sagrado resinto presente la mejor perspectiva posible." (20) 

Respecte a la construcció de sepultures, el 1869, el 

Capítol considerà "el completo abandono en que se halla el 

cementerio de esta villa" i aprovà per unanimitat una 

interessant proposta de fer nínxols per la banda interior de la 

tanca del recinte i d'assenyalar sobre un plànol la distribució 

dels panteons: 

"cuya proposición consistía en circunvalar todo aquel sitio de una 

fachada interior de nichos, trazando de antemano el plano 

correspondiente, al cual deberían sugetarse también todos los 

panteones de particulares que hubiesen de construirse en lo 

sucesivo." 

Per rescabalar-se de la despesa es proposava posar 

"a cada nicho un precio prudencial, por el cual los vecinos de la 

población comprarían aquellos en propiedad." (21) 

Tanmateix, aquestes propostes no es degueren 

portar a terme, ja que durant la primera meitat dels anys 

setanta les queixes pel mal estat del cementeri continuaren 

sent constants, sense que el municipi fes cap actuació per a 

millorar el recinte. Així, el 1874 el Capítol tornà a tractar 

l'estat de "abandono y descuido en que se halla aquel 

sagrado recinto" i expressà de bell nou el desig que 

"la manción destinada a recibir nuestros restos mortales, y en la que 

se hallan depositados los de nuestros antepasados se conserve con 

el aseo, limpieza y seguridad y buen orden que su objeto reclama." 

En aquesta ocasió s'exposava que hi havia 

"muchos nichos o casillas casi completamente destruidas y se ven 

restos y hasta cadáveres completamente insepultos y espuestos a las 

inclemencias del tiempo y a la voracidad de las aves de rapiña o 

animales carnívoros." 

De bell nou els capitulars acordaren composar la 

tanca i fer saber els propietaris de casetes en mal estat que en 

el terme d'un mes les havien de composar o perdrien els seus 

drets, tornant el terreny a ser públic i dipositant les restes 

humanes que hi hagués en la fossa comuna. Pel que fa a les 
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casetes de propietaris desconeguts, aquests havien de donar 

raó en el termini de dos mesos, tot presentant el títol de 

pertinença, ja que si no ho feien s'entendria que renunciaven 

al dret de propietat i l'Ajuntament podria disposar-ne 

lliurement. (22) 

Però, malgrat els acords presos, la situació no 

millorava i el 1876 s'acordà destinar els sobrants de la 

partida de cementeri del pressupost municipal a la reparació 

de l'ermita, però tampoc no es féu res. En canvi, aquell any 

del 1876, sembla ser que la desídia municipal pel cementeri 

arribà al seu extrem. Així, hom avisà que no hi havia tartana 

disponible per als soterrars ja que mancava la cavalleria i 

quan l'alcalde proposà comprar-ne una per a conduir els 

cadàvers amb el carro de l'Ajuntament, el Capítol, en lloc 

d'acceptar fer la despesa, acordà que 

"continuara la costumbre que todavía existe de conducir los féretros 

a brasos, por medio de jornaleros retribuidos por el Ayuntamiento 

cuando los entierros fueren de Amore Dei." (23) 

A partir d'aquest moment, fou quan la situació del 

cementeri començà a millorar. El mateix Ibarra, el 1895, 

considerava que el municipi s'havia despreocupat del 

cementeri fins que el 1876 l'alcalde Martí Cortés portà 

endavant un projecte de reforma, en el qual s'inclogué 

l'acabament de la capella. Després d'aquesta reforma, durant 

les darreres dècades del segle, seguia Ibarra, es van construir 

nombrosos nínxols i diversos panteons, els quals feren que, 

en la seua opinió, el cementeri d'Elx fos un lloc digne de ser 

visitat. (24) També la normativa estatal feia que augmentés 

la complexitat dels cementeris. Així, el mateix 1876 el 

Capítol veié una ordre del governador segons la qual els 

ajuntaments havien de construir 

"pequeños cercados próximos a los cementerios para el 

enterramiento de las personas que fallezcan fuera de la Comunión 

Católica" 

i l'Ajuntament disposà construir aquest incipient recinte civil 

i a començament del 1877 ja se li posaven les portes. (25) 

Però, com deia Ibarra, no fou sinó grácies a 

l'exemplar obra de l'alcalde Cortés, del 1877 en endavant, 

que es produí l'acondicionament i la modernització 

definitiva del cementeri general d'Elx. Cortés exposà pel 

febrer la necessitat d'arreglar el cementeri "por no estar hoy 

cual corresponde a su destino" i, a més, 

"era de parecer se le de un plano al sepulturero para que se 

regularice en lo que sea posible." (26) 

Efectivament, al llarg del 1877 els esdeveniments 

es precipitaren: dos mesos després, per l'abril, un regidor 

considerava de bell nou que era deure del municipi procurar 

als seus administrats el tracte venerat a les despulles dels 

seus avantpassats i proposà que es construiren nínxols en el 

cementeri, "según plan, condiciones y punto que al intento 

se determine." Tanmateix, com que l'Ajuntament no tenia 

diners per a fer res, l'alcalde, molt més pragmàtic, obrí 

immediatament una subscripció en carros i en diners per a 

fer reparacions en la part ja existent. (27) El mes de maig es 

normalitzà el projecte per a construir els nínxols, s'obligà 

que els particulars presentassen un projecte abans de fer 

panteons i es fixà la taxa per l'ocupació del terreny. Així 

s'acordà 

"que no puedan hacerse en el cementerio mas edificaciones que 

nichos o panteones, los primeros con sujeción al plano del 

municipio, los segundos, según plano que presentarán los 

particulares y pagando al Ayuntamiento cinco pesetas por metro de 

fachada, sin tener más profundidad que la marcada según el plano 

general del cementerio." (28) 

El plànol model per a aquells grups de nínxols fou 

dibuixat pel mestre d'obres Nadal Cantó, qui el signà el 

09-05-1877 i l'acompanyà del plec de condicions tècniques 

per a la construcció d'un grup de cent nínxols redactat per ell 

mateix. (29) El mes de maig s'aprovà el plec de condicions 

econòmiques i facultatives per a subhastar aquests cent 

nínxols, els quals ja estaven per a construir-se, i s'assenyalà 

dia per a la subhasta de les obres. (30) 

Finalment el 30-10-1877 es beneí també l'ermita, 

s'acordà col·locar-hi una làpida i s'hi féu la primera missa. 

Alguns regidors exposaren que hi havia algunes creus en les 

immediacions de la ciutat, les quals devien considerar que 

sobraven i, per tal de millorar l'entrada, s'acordà traslladar-ne 

una al cementeri, concretament la creu de terme del camí 

d'Alacant, "por el poco tránsito de dicho camino." (31) 

Tanmateix, el trasllat d'aquesta creu gòtica, una important 

peça artística, no fou necessari, ja que el comte de 

Torrellano oferí donar a l'Ajuntament una creu de pedra 

destinada al cementeri, 

"con arreglo al modelo y clase de piedra que se le designe, todo en 

cambio de la existente en la parte del camino viejo de Alicante 

lindante con el huerto de la Cruz, propiedad de dicho señor, con el 

terreno que la misma ocupa." 

El Capítol acceptà el tracte, malgrat ser-li tan poc 

favorable, i n'expedí un certificat, com demanava el comte, 

perquè pogués acreditar els seus drets. (32) (Deixem 

constància que un segle després, el 1976, la comtessa vídua 

de Casas Rojas retornà al poble d'Elx aquesta creu de terme 

gòtica, tenint en compte que el seu espós difunt desitjava 

que tornàs a ser de propietat pública 

"esta joya artística que nos legaron las generaciones pretéritas y que 

no duda que ese Ayuntamiento colocará debidamente y rodeará de 

jardines con gran cuidado." 

La donació fou acceptada per l'Ajuntament Ple el 

04-05-1976.) (33) 

El 1877 encara hi ha més notícies d'obres en el 

cementeri, ja que en desembre, el mestre d'obres Nadal 

Cantó presentà un certificat de 787 ptes. gastades en obres 

en el cementeri, tot fent constar, a més, que se n'havien 

estalviat 90 perque el transport de materials i de l'aigua 

s'havia fet amb el carro particular de l'alcalde Cortés, qui 

l'havia deixat perquè tirassen endavant les obres. (34) 

El 1878 ja s'havia posat la creu oferida pel comte 

de Torrellano, ja que el Capítol s'hi referí en acordar no 

permetre que es construïssen nínxols ni panteons en la plaça 

d'entrada, la qual es pot veure encara en l'actualitat. Així 

s'acordà prohibir 

"en lo sucesivo edificar ni recomponer en la plaza que está situada 

la cruz, en el cementerio de esta ciudad, cuya plaza comprende 

desde el caminal de poniente, el del norte o entrada principal de 

dicho cementerio, la tapia de cierre del mismo por levante y al 

medio día fachada de la iglesia." 

En un clar intent d'ordenar el recinte del cementeri, 

també s'acordà compensar els qui hi havien fet panteons i 

nínxols:  

"los dueños de los Panteones existentes en la citada tapia podrán 



 248 

obtar por una cantidad igual de palmos superficiales cuando tengan 

que reedificar en otra parte cualesquiera del Cementerio, de 

acuerdo siempre entre el Ayuntamiento y el dueño." (35) 

Per a organitzar el cementeri, també s'acordà 

dividir-lo en quatre patis: el de Santa Maria, el de Sant Joan, 

el del Salvador i el de Santa Teresa. En cadascun d'ells 

s'havia de posar una creu amb el nom, el qual, com veiem, es 

corresponia amb el nom dels quatre barris o parròquies 

d'Elx. Aquestes creus ja s'havien posat als quinze dies, ja 

que el Capítol veié i aprovà la factura del mestre Nadal 

Cantó. (36) A finals dels anys setanta, en fi, foren també 

nombroses les sol·licituds per a fer grups de nínxols i 

panteons. (37) Alguns d'ells eren interessants obres 

d'arquitectura romàntica, com ara el projecte de panteó 

signat el 15-10-1878 pel mestre Nadal Cantó, el qual és un 

dels més bonics que queden al cementeri Vell. (38) I encara 

el 1879, dins del pla de millores de l'alcalde Cortés, s'acordà 

"revocar de yeso la pared del cementerio en la parte interior, por 

estar en muy mal estado." (39) 

Ja durant els anys vuitanta foren abundants les 

obres privades. Es feren panteons, grups de nínxols i fins i 

tot es demanà i s'obtingué el permís per a construir un grup 

de nínxols i una capella privada promoguts per la Societat de 

"La misa de once", creació de la classe dirigent amb 

missions benèficoassistencials. (40) Féu també els plànols 

per a aquesta construcció el mestre Nadal Cantó qui els 

signà el 22-06-1880. (41) Aquests grups de nínxols de finals 

del vuit-cents, alguns dels quals encara es poden veure en 

l'actualitat, solien tenir una altura de quatre sepultures i la 

fàbrica solia ser de rajola vista. Disposaven generalment 

d'un ossari particular i s'adornaven amb algun element 

alegòric en la coronació. La documentació gràfica dels 

projectes és molt cuidada, amb plànols ben deliniats, la qual 

cosa contrasta amb l'inexistència total de plànols per a les 

obres que es feien a la ciutat unes dècades més tard, a 

començament del nou-cents. Cap al 1883 les cessions de 

terrenys a particulars per a construir grups de nínxols en el 

cementeri eren ja del tot habituals. Fins i tot en aquells anys 

el rematant de les obres es comprometia, d'acord amb les 

condicions de la subhasta, a tenir sempre vuit nínxols 

disponibles per a la venda als particulars. Aquesta condició 

era important per al municipi, ja que el 1882, el Capítol, en 

assabentar-se que no quedaven nínxols per a vendre, recordà 

al contractista l'ineludible necessitat de que en tingués 

sempre disponibles, com s'havia compromés. (42) 

El cementeri es completà el 1887 amb un 

cementeri per als no catòlics, potser acabant l'iniciat deu 

anys abans, el 1876-1877. Així, el Capítol acordà que quan 

ho permetessen els diners municipals es construís un 

"departamento en el mismo actual cementerio, pero con puerta al 

exterior, para la inhumación de los que mueren fuera de la Religión 

Católica." 

En aquesta ocasió també s'havia de maestrejar i 

enlluir la paret de migdia del cementeri, com també obrir un 

nou ossari. (43) Encara el mateix 1887 l'Ajuntament acordà 

construir aquest cementeri civil i va comprar el terreny. El 

1888 se n'havia fet ja la tanca, i es pagaven les despeses de 

construir-la. (44) 

Així doncs, com veiem, el cementeri Vell d'Elx 

devia ser al principi a penes un rectangle amb un carrer 

central i patis laterals on inhumar els cadàvers en terra. 

Alguns grups de nínxols del principi del carrer Major són ja 

obra de la segona meitat del vuit-cents i hi ha panteons, 

projectats per mestres d'obres, amb una certa ostentació. 

Però cap a final del segle s'ocupà el lloc amb la construcció 

de nombrosos grups de nínxols com ara l'iniciat el 1889, 

quan el mestre d'obres Pere Navarro presentà una 

documentació completa, amb un projecte composat de 

memòria, de plànols i de pressupost, demanant autorització 

per a fer un grup de 100 nínxols, els quals havia de fer per 

compte seu i vendre'ls ell mateix. El Capítol aprovà aquesta 

sol·licitud, com moltes semblants, i també la cessió del 

terreny que implicava, amb la condició, com era habitual, 

que hi haguessen sempre nínxols disponibles i que els preus 

no superassen la quantitat fixada. (45) Com veurem, aquest 

cementeri Vell va ser ampliat durant el nou-cents i arribà a 

tenir grans dimensions, uns 100 metres d'amplària per 240 

de llargària, una superfície, amb tot, no molt mes gran gran 

de les setze tafulles previstes en el primer projecte del 1807, 

a penes una terç més. Allò que, en canvi, fou important va 

ser el procés de densificació d'aquesta ciutat dels morts, 

semblant, d'altra banda, a la densificació de la ciutat dels 

vius. Així, als anys seixanta del segle XX començaren a 

ocupar-se els patis, els quals, des de fa anys, es troben 

completament construïts amb blocs de nínxols. 
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(26) Ibídem, acta del 22-02-1877, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 19-04-1877, AHME. 

(28) Ibídem, acta del 17-05-1877, AHME. 

(29) Llig. 29, exp. 3, AHME. El mestre Nadal Cantó i Bosc (o 

Boix) era titulat per l'Acadèmia de Belles Arts de Valladolid i fou 

un important autor modernista que féu més de 200 obres a Alacant 

entre el 1866 i el 1916. (Devem la notícia a Joan Calduch). 
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(30) Libro de cabildos, acta del 24-05-1877, AHME. 

(31) Ibídem, acta del 08-11-1877, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 17-01-1878, AHME. 

(33) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, vol. 1, 1989, p. 327. 

(34) Libro de cabildos, acta del 26-12-1877, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 10-10-1878, AHME. 

(36) Ibídem, actes del 24-10-1878 i del 14-11-1878, AHME. 

(37) Ibídem, actes del 14-11-1878 i 21-11-1878, AHME. 

(38) Llig. 31, exp. 1, AHME. 

(39) Libro de cabildos, acta del 13-03-1879, AHME. 

(40) Ibídem, acta del 08-07-1880, AHME. Miguel Ors, "El Bou: 

1885-1895", 1985 p. XVI. 

(41) Llig. 31, exp. 1, AHME. 

(42) Libro de cabildos, actes del 27-09-1883 i 23-02-1882, AHME. 

(43) Ibídem, acta del 15-09-1887, AHME. 

(44) Ibídem, actes del 20-10-1887 i 26-04-1888; llig. 2, exp. 14, 

AHME. 

(45) Llig. 1, exp. 8, AHME. 

 

07. DESAMORTITZACIONS 

 

Com assenyala Piccinato, la fortíssima càrrega ideològica 

que acompanyava l'ascens de la burgesia era típicament de 

caràcter laic i racionalista. La fe en el progrés científic i en la 

seua capacitat de transformació substituí la fe en l'origen diví 

i immutable del món i de l'estructura social. (01) Aquest 

fenomen es reflexà a Elx amb els esdeveniments i el 

desenvolupament de l'episodi de la desamortització de 

Mendizábal del 1835 que afectà els dos convents de frares, 

el de Sant Josep, de franciscans, i el de Santa Llúcia, de 

mercedaris. Pel que fa al convent de l'Encarnació, de 

monges clarisses, es va mantenir en ús, encara que a meitat 

de segle les monges permutaren amb l'ajuntament l'edifici 

del seu convent per l'edifici del convent de Mercedaris. Des 

del primer moment, l'Ajuntament, el més alt representant 

dels interessos de la burgesia ciutadana, aconseguí que els 

dos edificis conventuals desamortitzats fossen cedits al 

municipi per instal·lar-hi equipaments i evitar, així, els 

intents de vendre'ls per part de la Junta d'alienació. 

Segons Nadal, la desamortització espanyola fou un 

procés unitari i divers a la vegada que s'obrí legalment el 

1798 però que es va perllongar durant més d'un segle, tant 

per mor de la massa dels béns afectats com dels frens 

imposats per la reacció política, ja que el recurs a la propietat 

amortitzada es trobava en el centre mateix dels antagonismes 

ideològics del vuit-cents, essent adoptat pels governants 

liberals i repudiat pels conservadors. (02) Com assenyalen 

Piñón i Alonso de Armiño, les desamortitzacions dels béns 

eclesiàstics foren mesures aplicades pel pensament il·lustrat 

a tota Europa com a correctiu econòmic i social. En el cas 

espanyol respongueren directament a motivacions fiscals i 

polítiques, ja que l'objectiu fonamental era desamortitzar els 

béns del clero regular i secular, els quals, segons les Corts de 

Cadis, suposaven el 18% de les terres conreades, a més 

d'immobles, delmes, primícies i terres sense cultivar. 

Les desamortitzacions a l'Estat espanyol s'iniciaren 

sota el regnat de Carles IV, entre els anys 1798 i 1808, 

continuaren durant el trienni liberal, entre el 1820 i el 1823 i 

arribaren al màxim punt amb les desamortitzacions de 

Mendizábal el 1836 i de Madoz el 1855. Les 

desamortitzacions constituïren l'inici de la història urbana 

del vuit-cents a l'Estat espanyol, ja que influïren en el 

creixement i desenvolupament de les ciutats, feren possibles 

importants transformacions urbanes en alliberar els terrenys 

necessaris i alteraren la relació camp-ciutat a través d'un 

procés d'acumulació. Tanmateix, segons Piñón i Alonso de 

Armiño, les desamortitzacions foren més un factor 

d'involució que de progrés, ja que la desviació de capitals 

des de l'economia urbana a l'economia rural constituí un fre 

per al despegament de la indústria i, encara que la mà d'obra 

assalariada hagué de buscar treball en els nuclis industrials o 

en l'estranger i a les ciutats arribaven trens plens de 

conreadors arruinats, s'acomplí només la condició 

necessària, però no suficient, del desenvolupament 

industrial, el qual no admetia l'eclosió del treball enfront de 

l'atròfia del capital o l'estancament del mercat. (03) 

També Fontana ha caracteritzat la desamortització 

de Mendizábal dient que no es tractà d'una reforma agrària 

de tipus revolucionari, sinó una de les formes més típiques 

de la reforma agrària liberal. Per als liberals de 

començament del vuit-cents, la desamortització era, 

fonamentalment, una mesura d'hisenda que, a més, tindria 

conseqüències beneficioses per a l'economia de l'estat en 

posar la terra en les mans dels empresaris més actius i 

emprenedors. Pel que fa a la desamortització de les terres de 

propis dels pobles del 1855, Fontana considera que es 

tractava d'una mesura que es trobava en el repertori de totes 

les reformes agràries europees i fou lògic que els 

progressistes arribats al poder amb la revolució del 1854 

decidissen emprendre-la. Així es declararen en estat de 

venda 

"todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes 

al estado, al clero, a las órdenes militares, a los propios y comunes 

de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública, y 

cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas." (04) 

La desamortització dels béns eclesiàstics contribuí 

notablement a les transformacions urbanes. La desafecció 

dels edificis situats a l'interior de les ciutats i la possibilitat 

de destinar-los a uns altres usos, oferí a l'Estat i als municipis 

l'oportunitat de reordenar i millorar els recintes urbans. Com 

assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, els decrets del 1836 

contenien explícitament un programa urbanístic de reformes 

en preveure que una Junta local proposàs el destí més 

convenient per a cada immoble segons la situació, la 

capacitat i les obres de reforma, de demolició i de 

construcció que calgués fer. Entre els fins primordials als 

quals es podien destinar els immobles trobem casernes, 

hospitals, presons, nous carrers, places i mercats, com també 

vendre'ls als particulars. Es tractava, doncs, d'una liquidació 

controlada entre les prioritats de la qual figurava la millora 

de la planta de les ciutats i la dotació d'edificis per a serveis 

públics. Malgrat la urgència i la confusió política en que es 

desenvolupà l'activitat de les juntes, la demolició de 

convents féu possible la creació de places, l'obertura de vies 

i la construcció de nous edificis públics. (05) Tanmateix, 

Calduch observa que encara que els béns desamortitzats 

només es podien vendre als particulars si la Junta opinava 

que no calien per a fer les reformes urbanes esmentades, els 

problemes pressupostaris derivats de la guerra carlista feren 
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que la privatització dels béns prevalgués sobre totes les 

altres finalitats. Amb tot, a partir del 1835, la supressió de la 

major part de les ordes religioses i la incautació de les seues 

propietats pel govern progressista de Mendizábal, originà 

importants transformacions urbanes, com també les lleis 

desamortitzadores de Madoz del 01-05-1855, les quals van 

permetre, segons Calduch, obtenir uns nous recursos, la 

major part de les vegades a costa de propietats comunals i 

municipals, que redundaren, sobretot, en benefici de 

l'execució de les obres públiques en marxa. Els convents que 

deixaren disponibles les desamortitzacions, com assenyala 

Calduch, eren perfectament aptes per a instal·lar-hi aquelles 

activitats i dotacions que la nova legislació vuitcentista 

encomanava a l'administració pública, especialment la 

provincial, però també es podien resoldre amb ells els 

problemes d'allotjament de la tropa, diluint en la trama la 

implantació militar. Però amb l'ús d'aquests immobles per a 

aquestes finalitats, els edificis militars, administratius i 

religiosos perderen la seua potència com a configuradors de 

la imatge urbana. (06) 

Al Pais Valencià, les transformacions urbanes 

originades en base als convents desamortitzats foren 

d'especial importància a les grans ciutats, València i Alacant, 

on els convents eren més abundants. Així, a València, els 

nombrosos convents desafectats es van destinar a usos 

diversos, obrint carrers nous, o instal·lant-hi equipaments i 

serveis públics o organismes de l'administració. Així, al 

solar del convent de les monges dominiques de Magdalenes 

fou construït el 1839 el mercat Nou, al solar del convent de 

frares de la Mercè es feren illes de cases, sobre els convents 

de les monges franciscanes de la Puritat, de les carmelites 

descalces de Santa Anna i dels Trinitaris, es van obrir 

diversos carrers, els convents de Sant Domènec i de Sant 

Francesc foren transformats en quarters, Sant Pius V 

esdevingué magatzem militar, el convent de Sant Agustí, 

penitenciaria, el de Santa Anna, presó de dones, el de Jesús, 

manicomi, el de la Corona, asil de la Beneficència, la 

Diputació s'instal·là a la Casa de la Companyia dels jesuïtes 

i al convent del Carme s'establí el 1837, el museu de Belles 

Arts amb les obres d'art procedents de tots els convents. Però 

la reformulació de la ciutat fou lenta i en les dècades 

següents a la desamortització, es van derrocar encara alguns 

convents o es destinaren els immobles als usos de 

l'administració. Així, el 1868, a València la Junta 

revolucionària féu derrocar els convents de Sant Cristòfol i 

de Santa Tecla per tal d'endreçar el carrer de la Mar i iniciar 

el futur carrer de la Pau. També foren derrocats el convent 

de Santa Anna, presó de dones, l'esglèsia de la Companyia 

de Jesús i el convent de Sant Francesc, el solar del qual fou 

comprat per l'Ajuntament per fer-hi un parc el 1896. Altres 

convents foren derrocats encara durant el nou-cents com ara, 

després del 1915, el de les monges de Santa Clara, el de Sant 

Gregori, el del Peu de la Creu i el de l'Encarnació. (07) 

A Alacant, sobre el solar del convent dels Agustins 

es creà el 1839 la plaça de Quijano, els convents del Carme i 

de franciscans es destinaren a casernes, el de caputxins, a 

Casa de Beneficència i el de dominics es vengué i fou 

derrocat per a fer cases. Hi quedaren només els convents 

d'agustines i de caputxines. La ciutat pergué, així, com 

indica Calduch, el seu caràcter conventual sis-centista i es 

diluí en la trama urbana el caràcter militar, la qual cosa fou 

possible pels canvis en l'estructura i per les necessitats 

militars que es produïren al llarg del vuit-cents que 

implicaren un progressiu abandó de forts i de castells, 

substituïts per quarters, com també pel fet que els convents 

desamortitzats reunien condicions tipològiques idònies per a 

allotjar tropes. Això féu que molts convents es destinaren a 

casernes, com preveien les mateixes lleis desamortitzadores. 

(08) 

A Elx, encara que a menor escala, pels pocs 

convents que hi havia, la reformulació de l'espai urbà també 

anà vinculada en gran part a les desamortitzacions 

vuitcentistes, les quals, entre nosaltres, s'iniciaren el 

20-08-1835, quan el Capítol municipal veié l'ordre, portada 

per un posta que anava de Múrcia a Alacant, per la qual 

s'ordenava el tancament dels convents de Sant Josep i de la 

Mercè i l'expulsió dels frares i d'altres persones desafectes al 

règim de la reina governadora. S'iniciava així un lamentable 

procés de dispersió i de destrucció de llibres, de documents i 

de béns artístics. Segons l'acta de la sessió municipal, davant 

la pressió de "un gran número de la Milicia Urbana" que es 

trobava concentrada a la plaça de Baix, s'acordà que 

"se sierren los dos conventos de Ntra. Sª de la Merced y San 

Francisco Descalzo, llamado de San José, que existen en esta villa, 

dándoles a sus moradores los oportunos pasaportes para que se 

dirijan a los pueblos de su naturaleza, donde esperen las ordenes del 

govierno de Su Magestad." 

Als convents havien de continuar només els 

prelats, 

"con un religioso en cada uno, para que le sirva y puedan entregar 

los edificios o intereses que les pertenecieron al Estado, tan luego 

como se reciba la oportuna orden de la Gobernación Civil." 

Segons la mateixa acta, la multitud congregada a la 

plaça de Baix demanà a crits que el secretari llegís l'acta de 

la sessió, i així ho va fer, tot quedant satisfets a continuació, 

segons s'indicà a la mateixa acta. Més tard, el secretari hagué 

d'anar a comunicar als priors dels convents que les seues 

comunitats quedaven dissoltes, la qual cosa aquells acataren 

sense cap oposició ni protesta. També es comunicà l'ordre 

d'expulsió a les persones desafectes al règim. (09) L'endemà, 

el governador civil nomenà Josep Bru i Piqueras 

comissionat per a fer l'inventari dels efectes i estris que 

havien pertangut als dos convents suprimits i al mateix 

temps, el governador recomanà "a estas autoridades el orden 

y tranquilidad pública a toda costa." Tanmateix, la situació 

era molt agitada. L'exaltat Joan Martí Cortés, comandant de 

la milícia urbana, exposà al Capítol que, ja que els mobles i 

les joies dels convents procedien directament del veïnat, 

s'havien de vendre per a comprar armes i equip per a la 

milícia i el dia 28-08-1835 hi va haver tumults contra les 

comunitats de religiosos. (10) L'any següent, el 27-02-1836, 

el Capítol veié un altre decret sobre 

"enagenación de los bienes raices que pertenecieron a las 

comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demas 

que hayan sido adjudicados a la nación" 

però sense que a l'acta de la sessió s'especifique res del seu 

contingut ni que es prengués cap acord. (11) 

Pel que fa al reial decret sobre la supressió de 

convents i monestirs signat a El Pardo el 08-03-1836 fou 

publicat al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant el 
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03-04-1836. Constava de 56 articles on es tractava del destí, 

l'ocupació i la pensió dels exclaustrats, de la creació d'una 

Junta de govern, etc. A l'exposició de motius del decret hom 

feia un elogi implícit dels "avanços del segle", ço és de 

l'estructura de la societat burgesa, en afirmar que 

"la fuerza de la civilización no es menos irresistible que la del 

tiempo. Ambas crean y destruyen necesidades. Sería menester no 

leer Historia y cerrar el pecho a toda gratitud para no conocer y 

confesar que los Institutos regulares fueron origen de señalados 

servicios, y asilo del saber humano" 

però, segons el legislador, 

"pasaron ya, para no volver nunca, las circunstancias que hicieron 

útil la existencia de los Regulares" 

i n'ordenava la supressió. Pel que fa als convents de monges, 

en canvi, no es disposà que fossen suprimits totalment, sinó 

que es reduís el seu número. També es disposà que "los 

Monasterios y Conventos que tenían anexa la cura de almas 

serán erigidos en Parroquias", com també que en 

desaparèixer les comunitats regulars, tots els seus béns 

"se trasladan a la propiedad de la Nación i se aplican a la extinción 

de la Deuda pública." 

També podrien destinar-se 

"para establecimientos de utilidad pública los Conventos 

suprimidos que se crean a propósito." 

Així mateix s'establí que 

"se aplicarán los Archivos, cuadros, libros y demás objetos a los 

Institutos de ciencias y artes, a las Bibliotecas provinciales, 

Museos, Academias y demás establecimientos de instrucción 

pública." (12) 

El 1836 fou d'una activitat intensa per part del 

Capítol d'Elx en relació als convents suprimits. En efecte, el 

28-10-1836 es van nomenar comissionats per a fer 

l'inventari de les esglèsies i dels convents, el 07-12-1836 es 

va veure la sol·licitud de la Junta Diocesana d'Oriola perquè 

continuàs obert el convent de religioses franciscanes 

clarisses i el 16-12-1836, el Capítol va veure un ofici de la 

"Junta de enagenación de los edificios y efectos de los 

suprimidos conventos de esta provincia", pel qual reclamava 

certa informació sobre els convents, ço és 

"se escita el celo de esta Corporación para que adquiera cuantas 

noticias le sean dables sobre las proporciones y demàs que 

expresan." (13) 

Aquesta Junta d'alienació respectà la voluntat i 

l'opinió de l'Ajuntament, el qual, a la vegada, fou prou 

respectuós amb els edificis dels convents, encara que no 

amb els béns immobles. Així, el 1837 la Junta pretenia 

establir un picador de cavalls per al regiment de cavalleria 

de Línea "en la plazuela principal, o sea el atrio del convento 

de San José." Però consultat el Capítol, aquest opinà que 

amb aquest projecte 

"se causarían graves perjuicios al citado convento, en razón de las 

aguas que se recogen para sus tres pozos, además de no pareser 

conforme dicho establecimiento por estar a las mismas puertas del 

propio convento, de la Yglesia y de la capilla de tercera orden, en 

donde se celebra diariamente." (14) 

Els convents d'Elx, però, foren gradualment 

desmuntats. Així, el 03-03-1837, per ordre de la Junta 

d'alienació, s'havien de taxar les campanes existents en els 

convents suprimits, indicant el seu nombre, els convents 

d'on provenien i 

"su peso, por cálculo o por los rótulos que puedan tener y el valor 

que den los peritos por cada arrova de metal." 

És evident que la finalitat era fondre-les ja que, 

finalment, s'havia d'indicar també el preu del ferro que 

contenien les dites campanes. (15) Aquestes resultaren ser 

tres, ja que uns mesos després vingué una altra ordre, també 

de la Junta d'alienació, per la qual es manà que els mestres 

d'obres, fuster i ferrer titulars de la vila practicassen 

"el apeo de las tres campanas de los suprimidos conventos, 

desarmándolas enseguida y pesándose con separación de bronce, 

yerro y madera." 

El Capítol féu constar el número de peces i acordà 

enviar-les a Alacant en dos carros, la qual cosa és indicativa 

de les grans dimensions que devien tenir les campanes. (16) 

El desmantellament dels convents afectà també els llibres i 

els objectes artístics, els quals es van repartir per diversos 

llocs al llarg del segle. El 1839 el Capítol féu constar que 

s'havien deixat 

"en el salón primero de estas Casas Consistoriales seis cuadros de la 

procedencia del suprimido Convento de la Merced, depositados 

antes en poder de D. José Bru, de que se facilite la oportuna cautela, 

haciéndose constar por la secretaría." (17) 

I el 1853, amb motiu de la forta tempesta que 

caigué sobre Elx es continuà amb l'expoli, ja que l'influent 

Josep Bru i Piqueras donà compte personalment al 

governador que amb la pluja havia caigut un tros del sostre 

de la cambra on es trobava la biblioteca dels Mercedaris i 

que també en la de Sant Josep hi havia 

"algunas roturas, resultando de aquí haberse inutilizado bastantes 

libros por los terribles aguaceros." 

Bru demanava tenir les biblioteques sota la 

custòdia de l'Ajuntament, "a lo que accedió gustoso aquella 

autoridad", donant una ordre verbal perquè es fes així i que 

les biblioteques s'entregassen sota un triple inventari del qual 

tendrien còpia Bru, el governador i l'Ajuntament. Com 

veiem, apareixia aquí la típica paperassa burgesa que no 

garantia res, però guardava les formes, ja que, mentre 

s'habilitava el saló municipal on havien d'anar a parar els 

llibres, es van traslladar a la casa del secretari, d'on molts 

van desaparèixer segons Ibarra, qui indica que 

"así se explica el aventamiento de libros de mayor mérito, 

procedentes de los frailes, existentes en muchas bibliotecas 

particulares locales." (18) 

Els convents s'utilitzaren també per l'Ajuntament 

com a lloc d'on traure materials d'obra. D'ahí els inventaris 

de fusta i de ferro que, com veurem, es feren del convent de 

l'Encarnació o l'acord pres pel Capítol el 1855, segons el 

qual d'uns balcons trets del convent de la Mercè i deixats en 

el convent de l'Encarnació, se n'havien de posar quatre "en la 

casa que fué capitular de la Universidad de San Juan" en 

compensació dels quatre que, així mateix, s'havien tret 

d'aquest edifici per a posar-los en l'edifici de l'Ajuntament. 

(19) 

L'expoli d'obres d'art dels convents d'Elx continuà 

durant la segona meitat del vuit-cents. Així, el 1858 els 

diputats de la Foia i de Daimés demanaren un altar dels que 

hi havia al convent de l'Encarnació i una pica per a l'aigua 

beneïda, "con el fin de colocarlo en la ermita que se ha 

recompuesto en la Hoya." El Capítol acordà deixar aquestes 

peces, fent responsables els diputats de la bona conservació 
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del material "para, en el caso de reclamarse el altar y pila por 

autoridad competente, lo debuelvan." (20) Uns anys després, 

el 1862, l'Ajuntament també concedí als veïns que reparaven 

l'ermita de Sant Antoni un altre altar y una altra pica d'aigua 

beneïda procedents del mateix convent de l'Encarnació 

perquè fossen instal·lats en aquella ermita. (21) 

Pel que fa a l'utilització dels edificis, l'Ajuntament 

plantejà d'immediat un ús públic per als dos convents 

desamortitzats, evitant-ne, així, la venda. Quan la Junta 

d'alienació i el cap polític de la província demanaren 

informe al Consell sobre l'ús que es podria donar als 

convents suprimits, el Capítol contestà en dues ocasions 

consecutives que es podrien emplear 

"el Convento de San José, en Casa Hospital de Beneficencia, y el 

de la Merced en que se constituyan en el mismo la Administración 

de Rentas y Correo." (22) 

L'Ajuntament també va defendre que 

romanguessen obertes les esglèsies del convents, grans obres 

d'arquitectura amb una presència significativa a la població. 

El 11-04-1843, el Capítol veié un ofici del governador on 

demanava un informe de l'Ajuntament que s'havia d'emetre 

d'acord amb els rectors de les parròquies d'Elx, sobre si 

havien de seguir obertes o no les esglèsies dels convents 

suprimits. En aquesta ocasió el Capítol es pronuncià sobre 

l'esglèsia de Sant Josep i fou de l'opinió que en absolut 

convenia suprimir-la, ans al contrari calia elevar-la a 

parròquia, ja que era molt el veïnat que hi havia als seus 

voltants. (23) Pel que fa a l'esglèsia del convent de Santa 

Llúcia, continuà oberta després que s'hi instal·lassen les 

monges clarisses fins que fou completament destruïda el 

1936. 

En realitat, allò que defenia la burgesia urbana des 

de l'Ajuntament eren els seus drets de propietat sobre 

aquests convents i esglèsies, bé com a residu del temps 

d'enfrontament amb el senyor feudal, quan la vila 

necessitava autoafirmar-se enfront del duc amb tots els 

elements de què podia disposar, inclosa la Festa d'Elx, bé 

perque considerava que eren unes propietats que li 

pertanyien històricament, bé pels interessos econòmics de la 

nova classe social que havia ocupat el consistori. El cas és 

que el municipi també tingué cura que els edificis no fossen 

destruïts durant els avalots polítics o per la rapinya de la 

població. Així, el 1845 es veié un ofici de l'administrador de 

béns nacionals perquè l'Ajuntament manifestàs 

"si los edificios conventos de esta villa han sufrido algún deterioro 

por haberles destrozado sus puertas o ventanas, o estraído la teja, 

rejas o hierro o causado en ellas otras depredaciones semejantes." 

Amb un cert orgull, i sense ajustar-se del tot a la 

veritat en dir que el convent de l'Encarnació es trobava en 

bon estat, es contestá que 

"en esta Población no ha habido exeso alguno de los que se indican, 

porque de los tres conventos que en ella existen, uno está ocupado 

por las Monjas de Santa Clara y en muy buen estado y los otros dos 

cedidos al Ayuntamiento para Hospital y Colegio de 

Humanidades." (24) 

Així, doncs, a Elx, com arreu l'Estat Espanyol, els 

béns desamortitzats es dedicaren als serveis dels quals la 

ciutat se'n sentia més necessitada: hospital, escola, teatre i, 

finalment, jardí. Per a un altre ús en el qual s'havia insistit 

també molt durant el set-cents, la presó, s'utilitzà un altre 

immoble, el palau dels Altamira, el qual intentà també 

recuperar l'Ajuntament després de l'abolició de la senyoria 

jurisdiccional, reclamant-lo com a propi, encara que no ho 

aconseguí. 

Pel que fa a serveis i equipaments, a més dels que 

hem esmentat, uns altres temes urbans presents en la idea de 

ciutat a Elx a principi del vuit-cents foren el pont Vell i 

l'escorxador, dues construccions cabals per al funcionament 

de la població, les quals, com hem vist, es trobaven molt 

deteriorades a final del segle anterior. El 1800, quan el rei 

demanà tributs a Elx per a fer el moll de València, el Consell 

arribà a contestar que en lloc d'aquell moll, més valdria 

destinar tals productes a les obres del 

"Puente Principal, que va deteriorándose y a la construcción de las 

Carnicerías, digo, del Matadero, como se tiene representado al 

Intendente, que no ha podido verificarse por falta de caudales." 

(25) 
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08. ESCOLES: 1800-1835 

 

A l'inici del vuit-cents, les escoles municipals anaven 

itinerants per les ermites, d'igual manera que durant el set-

cents; més tard, durant els anys centrals del segle es van 

instal·lar als convents desamortitzats, però en les últimes 

dècades moltes escoles van haver d'ocupar altres edificis i 

cases particulars, situació en la qual, fet i fet, hi ha hagut 

encara a Elx moltes escoles fins meitat del segle XX. En 

comparació amb els anys de la Il·lustració, durant els 

primers anys del vuit-cents, el municipi mostrà un gran 

desinterès envers el tema escolar. Ja el 1801, la confraria de 

la Mare de Déu de l'Aurora aconseguí que l'ermita de Sant 

Jordi o dels Àngels fos desocupada per l'escola que hi havia, 

ja que el Capítol es desentengué d'aquesta escola i decidí 

que podia anar a la casa del mestre o a "otra inmediata al 

boquete del puente", en considerar que no era "regular [que] 

se coloque en la Hermita de San Sebastian." (01) 

Aquest desinterès de la vila per les escoles anà en 

augment conforme avançà el segle i, així, també s'intentaren 

desallotjar les ermites de l'hospital i de Sant Jaume, la 

primera per a posar-hi una sala de malalts i la segona "para 

otros usos." L'escola de l'ermita de l'hospital havia d'anar a 

l'ermita dels Àngels, pero això, segons s'advertia, no podia 

ser per deliberacions anteriors, en raó de la confraria que hi 

havia establerta. Així que el Capítol acordà només que els 

mestres de les ermites de l'hospital i de Sant Jaume les 

deixassen buides, a la seua disposició, entregassen les claus i 

posassen l'escola, l'un "a qualquier casa de la villa que más 

le acomode", i l'altre "a la casa que posee como propia en la 

calle del Salvador, u otra que más le acomode del recinto de 

la villa." (02) El mes següent, però, la vila rectificà aquest 

acord mercè a l'intervenció d'alguns capitulars, com també 

pel fet que l'administrador de l'hospital havia aconseguit per 

als ferits una cambra diferent a l'ermita i s'acordà, doncs, que 

l'escola continuàs on es trobava "desde tiempo inmemorial." 

A la mateixa sessió hom decidí que l'altra escola "de 

dotación de la villa" seguís també al seu lloc de l'ermita de 

Sant Jaume, com també l'ensenyança de Gramàtica en la de 

Sant Sebastià. A més, la vila es reservava el dret de 

colocar-ne alguna, si calia, en l'ermita dels Àngels, ja que, 

tot contradint l'anterior acord, ara es considerà que no tenia 

facultats per a cedir-la i es deixà sense efecte la cessió a la 

Confraria de l'Aurora. (03) Però, finalment, el 1804 s'acordà 

traslladar l'escola de l'hospital, ja que el capellà volia 

restablir el culte en l'ermita. El menyspreu per l'ensenyament 

s'evidenciava en l'exposició que féu el capellà, on deia que el 

Capítol no tenia obligació de donar edifici "para el 

magisterio", com també que el mestre tingué l'escola molt de 

temps en una casa del carrer del Salvador, tot pagant el 

lloguer de la seua butxaca, així que bé podia anar l'escola a 

una altra casa del carrer del Salvador propietat de la vila, si 

es desallotjava el llogater de la casa i es reparava, la qual 

cosa el capellà es trobava disposat a fer. El Capítol se'n féu 

ressò de l'informe dels síndics, segons els quals el trasllat de 

l'escola 

"resultaría un notorio beneficio a los enfermos de dicho santo 

hospital y a los niños, pues con ello lograran aquellos la quietud y 

sosiego propio en iguales casas y los niños sin salir de la escuela, el 

desahogo de las nesesidades naturales." 

Com que es pretenia que la casa del carrer del 

Salvador quedàs perpètuament destinada a escola, l'única 

condició que posà el Capítol fou que les obres que havia 

oferit pagar el capellà es fessen a satisfacció dels síndics. 

(04) Tanmateix, el 1806, el Capítol se'n tornà arrere de bell 

nou i considerà que en haver traslladat l'escola de l'hospital a 

una casa del mateix hospital, s'havia perdut "una crecida 

renta en perjuicio de los pobres enfermos", i manà que 

l'escola tornàs a l'esglèsia de l'hospital. (05) 

Quan la dècada següent, la guerra del Francès i 

l'epidèmia del 1811 arruïnaren el poble, durant uns anys 

l'escola deixà de ser una institució de la qual el municipi 

tractàs amb freqüència i els anys següents van estar marcats 

per la pobresa de la població. Així, el 1814, un preceptor de 

gramàtica llatina s'oferí a fer classe debades a canvi d'ocupar 

una cambra en l'ermita de Sant Sebastià per a viure-hi, oferta 

que acceptà l'Ajuntament i, encara que no hi havia diners per 

a pagar-li, s'acordà tenir-li en compte els mèrits per a quan 

arribàs la dotació pertinent. (06) També el 1815 hi ha notícia 

que un altre mestre donava les classes en el raval i el Capítol 

l'avisà que si volia seguir amb l'assignació, havia de passar 

l'escola a l'ermita de la Mare de Déu dels Àngels, propietat 

de la vila, tot fent referència a l'antic patronatge de Sant 

Jordi, el qual s'havia anat perdent amb el temps. (07) 

També els dos convents de frares, fins 

l'exclaustració, continuaren tenint un cert interès per 

l'ensenyament. Així, el 1816 els franciscans establiren a Sant 

Josep una escola gratuïta de xiquets, de conformitat, segons 

es deia, amb les ordres de Sa Magestat, la qual cosa feren 

saber a l'Ajuntament, qui féu un ban per a coneixement del 

veïnat i acordà agrair-li-ho al pare guardià. (08) El 1820 

s'informà al corregidor de Xixona que hi havia a Elx tres 

escoles de primeres lletres i dues escoles gratuïtes: una en el 

convent de Sant Josep i l'altra en el de la Mercè. Segons 

l'acta del Capítol, als xiquets se'ls ensenyava a llegir, 

escriure, comptar, doctrina cristiana i la constitució política 

de la monarquia espanyola, mentre que a les xiquetes se les 

ensenyava a fer calça, mitges, cosir, doctrina cristiana i 

també a llegir, però només a aquelles que ho volien. Hi 

havia també encara a Elx un preceptor de gramàtica, càrrec 

ocupat per un frare perque, segons es deia, ningú no volia la 

plaça, de tan curt com era el jornal. (09) 

L'ermita dels Àngels funcionà com escola fins el 

1822. Aquest any s'habilità per a celebrar-hi misses i rosaris 

i el Capítol acordà que l'aula de gramàtica que hi havia es 

traslladàs "a el edificio del Pócito de la extinguida 

Universidad de San Juan", (10) on restà durant més d'un 

segle. També funcionava com a escola el 1830 l'antic almodí 

de la vila, el qual es dedicava "al magisterio de la lengua 

latina." (11) Per fi, dins del seu camí itinerant per diversos 

edificis d'Elx, el 1835, tot aprofitant una conjuntura política 

favorable, els mestres d'Elx demanaren tornar a fer escola en 

les ermites de l'hospital i de l'Aurora. El Capítol mostrà en 

aquesta ocasió de bell nou una sensibilitat favorable envers 

l'ensenyament, ja que, d'acord amb els síndics, es considerà 
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que hi havia a Elx "tres iglesias y tres conventos, muy 

bastantes y capaces para la celebración de misas" i, en canvi, 

no hi havia local a propòsit per a establir l'ensenyança 

pública de primeres lletres, "tan recomendada por el sabio 

govierno de S. M., la reyna governadora." Per tant, el 

Capítol acordà entregar les claus de les ermites als mestres 

que ho havien demanat, "para que coloquen en ellas sus 

escuelas." (12) 
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09. ESCOLES, CONVENT DE LA MERCÈ 

 

Però al llarg del vuit-cents l'escola a Elx es vinculà sobretot 

als convents desocupats. En un primer moment, després del 

1836, al convent de Santa Llúcia i, en un segon moment, 

després del 1854, al convent de l'Encarnació. Finalment hi 

hagué instal·lades escoles a diversos edificis esparsos. 

Respecte al convent dels mercedaris no tenim cap 

noticia de l'inici del vuit-cents, ço és abans del 1835, ni tan 

sols a l'únic document conegut que en podria haver parlat, 

un escrit del 1829 on es referien els mals fets pel terratrèmol 

d'aquell any en les propietats dels mercedaris, quan, tot 

acomplint les ordres municipals, el comanador envià els 

pèrits 

"a reconocer los edificios tanto urbanos como rústicos que este 

convento posehe y administra en la dicha villa y sus términos." 

A la relació signada pel comanador i per Josep 

Alonso, força un mestre d'obres (el 31-08-1842, segons 

Calduch, un Josep Alonso obtingué el títol de mestre d'obres 

a l'Acadèmia de Sant Carles als 34 anys), hom descrivia i 

valorava els danys que havien patit diversos edificis: una 

saboneria en el carrer de l'Olivereta, una almàssera en el 

carrer del Pinyó, un molí en el rerapalau, un altre molí en el 

carrer de Sant Jaume, una casa en el Pont dels Ortissos, una 

altra casa en una plaça (potser la plaça de la Mercè) i les 

cases de tres horts diferents situats en el camí vell de Santa 

Pola. Tanmateix, no es deia que el terratrèmol hagués afectat 

l'edifici ni l'esglèsia del convent. (01) 

Uns anys després, el 20-08-1835, com hem vist, es 

va dissoldre per ordre del govern la comunitat de frares i al 

dia següent s'inventariaren els objectes que pertanyien al 

convent i que s'havien d'incautar. (02) Després de ser 

desamortitzat el 1836, el convent de Santa Llúcia tingué 

usos diversos, com ara escoles d'instrucció pública i un 

teatre, fins que el 1853, s'hi establí la comunitat de les 

monges clarisses, la qual, després de diversos avatars, encara 

hi roman. Com hem dit, les monges es quedaren amb aquest 

edifici i, a canvi, donaren a l'Ajuntament el seu convent de la 

Corredora, el qual, segons els informes, es trobava 

inhabitable i corria perill de caure després de la forta 

tempesta del 1853. (03) Pel que fa a l'esglèsia setcentista 

dels mercedaris, malgrat els usos diversos que s'hi 

albergaren en la resta de l'edifici, com hem dit, va romandre 

oberta al culte fins el 1936. (04) 

Ibarra ja registrà que el mateix any de la 

desamortització, el 1836, en el convent de la Mercè 

funcionava una "Sociedad dramático-filarmónica de 

aficionados", la qual hi havia instal·lat un teatre. (05) I 

aquell mateix any de 1836 una part del convent es 

transformà en escoles. A l'Arxiu Històric Municipal hi ha 

una "Relación de lo que costó la obra de habilitación para 

escuelas del edificio ex-convento", expedient on es recullen 

factures i notes del material gastat en la reparació signades 

pel mestre d'obres Vicent Penalva, probablement un familiar 

del Vicent Penalva que es trobava actiu a Elx el 1791, ja que 

amb el mateix cognom hi hagué diverses generacions de 

mestres d'obres a Elx. El contingut dels rebuts esmentats 

mostra que a l'edifici només es va fer una reparació 

superficial i per a eixir del pas, com, d'altra banda, era 

habitual durant el vuit-cents en molts immobles antics. (06) 

Pel que fa a l'ensenyament a Elx, segons Ibarra, donà un 

important gir amb l'aparició del mestre Pasqual Caracena, 

natural d'Elx, qui el 1833, des de Málaga, on vivia, demanà, 

i obtingué del Capítol, que se'l nomenàs per a ocupar la 

càtedra de llatinitat de la vila, que es trobava aleshores 

vacant. (07) A partir del 1838, gràcies a l'esforç de Caracena 

hi hagué a Elx un important col·legi d'humanitats instal·lat 

en el convent de la Mercè on s'ensenyava primària, llatinitat, 

històrica, retòrica i poètica, física i quimica, etc. Segons 

Gozálvez, aquest col·legi arribà a tenir 116 alumnes. (08) 

Fou el 31-08-1838 quan el Capítol veié l'exposició 

de Caracena on manifestava la seua intenció d'establir a Elx 

un col·legi d'humanitats, projecte per al que demanava que 

l'Ajuntament li fes un certificat de bona conducta, com 

també que el Capítol sol·licitàs del govern la concessió del 

convent de Santa Llúcia per a instal·lar-hi "el Colegio que se 

propone plantear", vist que l'edifici reunia "las 

circunstancias necesarias al efecto." L'Ajuntament acordà 

que 

"aprobando como aprobava el consabido proyecto de establecer un 

Colegio de humanidades por las conocidas ventajas y utilidades que 

debe reportar su ejecución a esta villa, se solicite de la Ilustre Junta 

de enagenación de edificios de los Conventos suprimidos de la 

Provincia el correspondiente permiso para ocupar el de la Merced 

en el propio establecimiento, tomándolo la municipalidad bajo su 

protección y tutela inmediata, según lo exige su deber." (09) 

El col·legi de Pasqual Caracena tingué gran 

importància per a la ciutat. D'una banda, conllevà que l'Estat 

cedís al municipi el convent de mercedaris, un important 

immoble amb un extens terreny annexe. D'altra banda féu 

possible educar a Elx els joves fills de la burgesia urbana en 

ascens. Uns dies després, el Capítol tornà sobre el tema, 

assenyalant les diciplines que s'hi impartirien, com també la 

necessitat de disposar d'un local a propòsit per a les classes i 

també un espai lliure per al recreament dels alumnes: 

"Habiendo resuelto el Ayuntamiento crear como objeto el más 

interesante a favor de estos naturales y en particular de la Joventud 
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un colegio de umanidades donde se enseñen los ramos de 

Ynstrucción primaria, Gramática castellana, latina, filosofía y 

demás que se crea más necesario y subseptible fuese, careciendo 

como se carece de un local que lleve objeto tan laudable, acordó 

solicitar a la Junta de Enagenación de edificios la parte del 

convento que habitaban los mercedarios de esta villa, incluso el 

huerto contiguo a aquel, compuesto de menos de una tahulla, con el 

objeto de que sirva de recreo a los alumnos." (10) 

El mateix mes l'Ajuntament va rebre un ofici de la 

Junta d'alienació d'edificis pel qual comunicava la 

 "cesión del (convento) de la Merced de esta villa, para que pueda 

utilizarlo el Ayuntamiento en el Colegio de Estudios de 

Humanidades, según lo tenía solicitado." 

I el Capítol acordà acceptar-ne la cessió. (11) 

L'interès municipal pel col·legi d'humanitats fou 

ben patent mentre va existir la fundació. Així, el 1838 el 

Capítol arribà a demanar que Caracena fos inscrit en la 

Universitat de València com director d'aquest col·legi, la 

qual cosa, però, no pogué ser en un primer intent per 

problemes burocràtics, ja que, segons el rector, no quedava 

clar si la fundació era pública o privada. (12) Tanmateix, 

l'Ajuntament ho tornà a intentar de segones i, segons Ramos, 

es van superar les dificultats, de manera que el 21-12-1838 

la Universitat inscrigué Caracena com a director i reconegué 

aquest col·legi. (13) La incorporació del col·legi 

d'humanitats d'Elx a la Universitat de València era 

necessària, segons el Capítol, 

"a fin de que los certificados de los Estudios de filosofía que se 

hicieren en él fuesen admitidos para toda carrera literaria y grados 

académicos." 

I, així, quan la demanda fou denegada pel rector, 

l'Ajuntament insistí en el seu propòsit de 

"proporcionar sus grandes ventajas a esta villa, a caso la mayor del 

antiguo Reyno de Valencia, distante veinte y cinco leguas de 

aquella Universidad literaria, que es la más inmediata y que por su 

posición topográfica puede facilitar a hacer extensivo el indicado 

beneficio a un gran número de pueblos que la circuyen en el radio 

de ocho leguas." (14) 

El 1839, Caracena insistí en demanar la protecció 

de l'Ajuntament devers el seu establiment 

"para que éste prospere en beneficio de la Juventud en General de 

esta Villa, proporcionando sus adelantos e ilustración en la carrera 

laudable de las letras." 

El Capítol, encapçalat per l'alcalde Bru, no dubtà 

en comunicar-li 

"hallarse pronta la municipalidad a prestar con satisfacción toda su 

protección al consabido Establecimiento, con el objeto indicado, 

esperando que al efecto pondrá en noticia de su Señoría cuanto crea 

útil y contemple necesario." (15) 

La dependència del col·legi de Caracena de 

l'Ajuntament arribava al punt de comunicar les dates dels 

examens i d'haver de veure-les aquest en Capítol per tal de 

donar el vist-i-plau, com ara en la sessió del 28-06-1839, 

segons l'acta de la qual 

"se dió cuenta al Cabildo de un oficio de D. Pascual Caracena, 

Director del Colegio de Humanidades de esta Villa, poniendo en 

conocimiento de esta Corporación que en el día de mañana, 29 de 

los corrientes y horas de las 9 de ella, se celebrarán los examenes de 

Filosofía." (16) 

L'edifici del convent es va mantenir en bon estat 

gràcies a la cura de Pasqual Caracena, el col·legi del qual 

funcionava perfectament, per a satisfacció de l'Ajuntament, 

segons es deia en un informe dels membres de la Comissió 

Municipal d'Instrucció Pública vist pel Capítol en sessió del 

12-02-1841. En aquest document, però, hom advertia que 

era precís fer algunes obres de consolidació i de reforma per 

a consolidar l'edifici i poder allotjar-hi els nombrosos 

alumnes interns que hi venien: 

"Por los SS. de la Comisión encargada del interesante ramo de la 

instrucción pública, se informó al Ayuntamiento haber encontrado 

el Colegio de Humanidades en el mejor estado, por el esmerado 

cuidado y circunstancias laudables de D. Pascual Caracena, su 

Director. Y que al propio tiempo es indispensable la práctica de 

ciertas obras de precisa conservación en varios puntos del edificio 

para evitar su ruina, y tambien ensanchar la pieza que sirve de 

dormitorio a los alumnos internos, que se cuentan en numero de 

diez y seis, con noticias de aumentarse muy en breve con otros 

muchos de los pueblos de la comarca. Y enterado de todo ello el 

Cabildo acordó: Haber oído con satisfacción el expresado primer 

particular: y por lo que hace al segundo, convencido de su certeza, 

se haga saber a los maestros titulares Penalva y Gonzálvez." (17) 

El 23-07-1841 el pressupost d'aquestes obres ja 

s'havia aprovat per la Diputació Provincial i el Capítol 

encomanava als regidors encarregats que procuraren "su 

ejecución con esmero y a la más posible brevedad." (18) De 

la bona situació econòmica de la vila a començament dels 

anys quaranta dóna idea el fet que la setmana següent, el 

30-07-1841, el Capítol acordà fer ja el lliurament dels 2.598 

reals que es calculava que costarien les reparacions. (19) La 

preocupació del Capítol per aquest Col·legi d'humanitats el 

portà a decidir dotar-hi una càtedra de filosofia amb el 

producte dels béns de Vicent Ceva i de Ponsiana Carbonell, 

els quals, en els seus testaments del 1689 i el 1719, havien 

deixat com administrador els frares del convent de 

mercedaris, ara suprimit. (20) 

Tanmateix la Junta d'alienació volia rentabilitzar al 

màxim la desamortització i el 1843 l'intendent de la 

provincia comunicà a l'Ajuntament que s'havia cedit a la vila 

el convent de la Mercè, però només 

"en la parte que fuere necesario para Colegio de Humanidades que 

se halla establecido en el mismo edificio, y que el resto deve 

enagenarse al mejor postor." (21) 

Aquest ofici, però, no tingué cap efecte, i, encara 

que el col·legi no devia ocupar tot l'edifici i l'hort, la vila 

continuà en la possessió. 

A final del curs 1845-46, Caracena estigué a punt 

de tancar el col·legi per motius econòmics, la qual cosa 

produí gran preocupació en el Capítol i la seua intervenció 

directa. El govern havia ordenat que els empresaris 

particulars de col·legis de segona ensenyança dispositaren 

6.000 reals en el banc de San Fernando, diners dels quals no 

disposava Caracena. L'Ajuntament considerà que si es 

tancava el col·legi 

"muchos padres de familia se verían en la precición de separarse de 

sus hijos y trasladarlos a pueblos donde haya institutos o 

univercidades para que puedan continuar sus estudios, y otros que 

no cuentan con haberes suficientes para ello tienen el disgusto de 

no poder proporcionar a sus hijos la instrucción que hubieran 

adquirido a no cerrarse el colegio." 

I així, dels 3.000 reals destinats a la cátedra de 
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llatinitat, es proposà pagar els professors i el porter d'un nou 

col·legi, tot obrint el mateix Ajuntament un institut 

d'ensenyança de tercera classe, la qual cosa la llei permetia 

fer als municipis de més de 2.000 ànimes. També s'acordà 

demanar l'autorització del ministre de la Governació per a 

obrir el col·legi el curs següent. (22) Finalment, però, el 

govern permeté que el col·legi de Caracena continuàs un 

any més, si és que, deia, no l'havia tancat ja. Segons un 

certificat del mestre d'obres Penalva, l'Ajuntament gastà 

aquell any de 1846, 163 reals en emblanquinar i pintar les 

aules del que ara anomenava "colegio de 2a enseñanza." 

(23) Així mateix, la Comissió Provincial d'Instrucció 

Primària acordà nomenar Pasqual Caracena para "maestro 

de la escuela superior de esta villa." (24) 

Encara durant el 1847 els caps governamentals de 

la instrucció pública van permetre que seguís avant el 

col·legi de Caracena, malgrat no adaptar-se completament al 

pla d'estudis. (25) El col·legi seguia funcionant encara a 

començament del 1849, ja que Caracena s'examinà davant la 

Comissió Superior d'Instrucció Primària perquè li fos 

augmentat el sou, tot traent, per cert, una nota d'excel·lent. 

(26) Però, com hem dit repetidament, amb la tempestat del 

1853 el Capítol oferí al bisbe el convent de la Mercè perquè 

s'hi refugiassen les monges clarisses i, per a deixar buit 

l'edifici, el Capítol manà 

"que los maestros de la Escuela Superior y la Elemental de Santa 

María que habitan en el referido ex-convento se trasladen a casas 

particulares, pagándose los alquileres de fondos municipales." (27) 

Fet i fet, les escoles abandonaren l'edifici del 

convent de la Mercè i se n'anaren a altres llocs. Pel que fa a 

aquest antic edifici dels mercedaris, les monges van obtenir 

un donatiu anònim de 3.000 reals per a fer les primers obres 

d'acondicionament i poder-s'hi instal·lar. (28) 

Als anys seixanta, amb la revolució del 1868, 

l'Ajuntament encara intentà tornar a quedar-se amb el 

convent de la Mercè i arribà a exposar al governador que si 

havia 

"de suprimir la mitad de los monasteriors de religiosas de la 

provincia, cuente entre ellos el de esta villa." 

Aleshores, diverses persones d'Elx feren 

sol·licituds per a instal·lar-hi centres d'ensenyament si se 

n'anaven les monges, "en vista del decreto publicado, 

declarando libre la enseñanza." Entre les propostes hi havia 

"un colegio con diferentes cátedras de instrucción", "una 

cátedra de dibujo lineal aplicado a las artes" i un institut de 

primera ensenyança. (29) La proposta, tanmateix, no anà 

endavant. 

Pel que fa a les ermites de Sant Sebastià i de la 

Sang de Crist, a l'hospital de la Corredora, vinculades amb 

l'ensenyament, també es van enrunar amb la tempestat del 

1853 i les escoles que hi havia hagueren de passar així 

mateix a cases de lloguer, segons s'indicava als llibres 

capitulars el 19-01-1854: 

"las escuelas elementales que en ellas [les ermites] había, han 

tenido que cerrarse por no haber edificios en donde colocarlas, si 

bien se practican diligencias por el alcalde para alquilar dos casas 

en donde puedan colocarse estos establecimientos interinamente." 

El Capítol acordà, doncs, avançar diners per a 

pagar el lloguer de les cases i fer el pressupost de reparació 

de les ermites. (30) 

El mateix 1854 es va veure un ram de comptes referent a "la 

obra practicada en la escuela superior", el qual pujava, 

juntament amb els bancs d'un passeig pííblic, a 1.183 reals. 

Probablement es tractava ja d'una casa de lloguer, ja que les 

clarisses ja havien ocupat el convent de Santa Llúcia i al de 

l'Encarnació s'estava fent l'inventari. (31) A més, malgrat la 

lenta desfeta del col·legi d'humanitats, encara el mateix 

1854, Pasqual Caracena era citat a les sessions del Capítol 

com "Maestro de la Escuela Superior de Instrucción 

Primaria" amb motiu de presentar un rebut de despeses de 

252 reals. (32) Però l'any següent, el 1855, va morir, víctima 

de l'epidèmia de còlera, i quedà vacant la seua plaça de 

mestre superior d'instrucció primària. Quan es donà compte 

del decés en la sessió capitular, l'Ajuntament lloà la figura de 

Caracena, "cuyos antecedentes políticos en favor de la 

libertad son bien notorios" i acordà que son fill, Santiago 

Caracena, ocuparia interinament el càrrec de mestre. (33) 

Durant la segona meitat del vuit-cents també 

s'utilitzà com escola l'antic edifici de l'Ajuntament del raval, 

el qual havia perdut el seu ús amb l'abolició d'aquell comú. 

El 16-08-1857 s'hi estrenà la nova escola de xiquetes, 

habilitada per disposició de la Junta Municipal d'Instrucció 

Primaria, 

"uniendo los dos salones donde se celebravan los Cabildos y 

formando todas las demás habitaciones y servidumbres necesarias 

para habitar cómodamente la maestra." (34) 

El 1863 es va veure un rebut de 530 reals per haver 

fet obres en aquesta escola de xiquetes del raval. (35) I el 

1887 aquest edifici seguia utilitzant-se per a escola de 

xiquetes i habitació de la mestra, ja que aquell any el Capítol 

tractava d'una paret en mal estat que s'havia de reparar 

després que es queixassen els veïns de ponent. (36) 

Durant la segona meitat del vuit-cents s'intentà 

ampliar el nombre d'escoles d'Elx, però no sempre es va 

aconseguir. Així, el 1857, la Junta Provincial d'Instrucció 

Primària acordà crear una escola de xiquets al raval de Santa 

Teresa, amb una dotació de 5.500 reals. Tanmateix, el 

Capítol comunicà a la Junta 

"lo innecesario del espresado establecimiento, en consideración al 

corto número de habitantes del referido arraval, sus circunstancias 

de generalmente pobres que no asisten a las escuelas y a la 

inmediación de las establecidas en el casco de la población." (37) 

Als pocs anys, el 1860 es donà compte en Capítol 

que 

"se había suspendido la provisión de la escuela del arrabal de Santa 

Teresa y se confiaba en la supresión de la misma" 

per la qual cosa es demanava la creació d'una escola de 

pàrvuls, tot aplicant-ne la dotació d'aquella. I així es féu, en 

efecte, el 1861, quan una Reial Ordre aprovà que es posàs 

una escola de pàrvuls en el raval de Santa Teresa, en lloc 

d'una escola de xiquets. (38) 

A partir dels anys seixanta començà també a ser 

habitual que l'Ajuntament fes obres en les cases particulars 

on s'havien instal·lat escoles. Així, el 1862 el Capítol es 

gastà en una d'elles 2.066 reals per a "habilitarla de local y 

habitación del Maestro de la Escuela elemental de Santa 

María." (39) I el 1864 se li pagava a Maties Santamaria el 

lloguer d'una casa de la seua propietat situada en la 

Corredora, on es trobava instal·lada una escola. (40) A la 

segona meitat del segle, també continuava existint l'escola 
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instal·lada a l'antic almodí del raval de Sant Joan, ja que el 

1868 el Capítol acordà fer obres de reparació en un tros 

d'aquesta escola de la parròquia de Sant Joan, la qual es 

trobava a punt de caure. (41) I el 1883 es referia que 

"la casa que ocupa la Guardia Civil en la calle de San Juan, o sea el 

edificio que sirvió de pósito antiguamente, se halla ocupado desde 

hace muchos años dedicado todo su piso principal a escuela pública 

de niños." (42) 

Encara el 1898 hi hagué una proposta, que no va 

reeixir, per a fer una escola de xiquets, amb casa per al 

mestre, en aquest antic almodí del raval, el qual s'intentava 

habilitar també per a la Guàrdia Civil. Segons els capitulars, 

en aquesta obra s'havien de reutilitzar 

"las puertas y ventanas usadas que se hallen en los depósitos o 

almacenes de la Casa Ayuntamiento." (43) 

Malgrat la penúria en que, com podem veure, 

vivien les escoles a Elx, per al Ministeri d'Educació encara 

eren modèliques, sobretot en comparació amb les d'altres 

ciutats pròximes. Així, el 1871, de tota la província només 

Elx fou distingida per la Direcció General d'Instrucció 

Pública amb una biblioteca popular de les creades pel 

Ministeri de Foment, en mostra 

"de la complacencia con que ha visto el brillante estado de la 

escuela pública de esta ciudad." 

L'Ajuntament acordà anar a retirar els llibres que 

composaven el regal perquè Elx disfrutàs "cuanto antes de 

este elemento de civilización y cultura." (44) 

També l'ensenyament privat i de classe s'enceta a 

Elx i començà a tenir importància durant el darrer quart del 

segle. Així, el 1872 s'establí un col·legi privat de segona 

ensenyança. També el 1872, Aurelià Ibarra obrí una escola 

de dibuix i el 1895 s'inaugurà el col·legi de Santa Maria 

d'ensenyament secundari, incorporat a l'institut d'Alacant. 

(45) Aquest darrer es destinava a l'alta burgesia il·licitana i 

Ors cita el fet, altament significatiu, que en el programa de 

començament de curs la direcció del col·legi indicava que 

els alumnes interns s'hi havien de presentar amb cobert de 

plata. (46) En l'altre extrem de l'escala social, també a final 

del vuit-cents, el 1892, el Cercle Obrer Il·licità, fundat el 

1885, amb seu social a la plaça de les Barques, establí una 

escola amb classes gratuïtes per als socis i els seus fills. Com 

ha assenyalat Moreno, les escoles de les societats obreres 

tingueren a Elx gran influència en el desenvolupament del 

moviment obrer durant les primeres dècades del nou-cents i 

significaren un fort impuls per al moviment de creació 

d'edificis escolars. Fet i fet, el 1893 l'escola del Cercle Obrer 

tenia ja 310 alumnes matriculats. (47) 

Les condicions d'algunes escoles públiques 

milloraren també a final de segle, quan ocuparen diferents 

locals propietat del municipi. Així hi havia instal·lada 

l'escola pública de la parròquia de Santa Maria per a xiquets 

i xiquetes en la Casa Vestuari del carrer de la Fira, mentre 

que l'escola superior es trobava en un local del carrer 

Empedrat. (48) També s'utilitzava com a escola superior 

d'instrucció primaria el local que fou arxiu, en la planta 

baixa de ponent de l'edifici de l'Ajuntament. (49) Però a final 

del vuit-cents, l'ús escolar que hem vist ocupar diferents 

immobles durant els 200 anys anteriors, s'havia consolidat ja 

prou com per a necessitar un edifici propi i l'Ajuntament es 

començà a plantejar la construcció d'un edifici destinat 

exclussivament a escola, el primer equipament modern que 

es bastiria a la ciutat. Així, el 1892 el Capítol acordà que 

"en el presupuesto para el próximo ejercicio, se consigne cantidad 

bastante para construir dos locales destinados a Escuelas públicas 

en la plaza de Santa Bárbara, pues así lo exige indefectiblemente la 

higiene y comodidad del vecindario en sus relaciones con la 

enseñanza." (50) 

Tanmateix, aquest objectiu tardà encara trenta anys 

en aconseguir-se i el Capítol seguí tenint llogades cases per a 

escoles, com ara el 1893, quan el Capítol tractà del lloguer 

de dues cases per a aquest ús. (51) Fet i fet, durant molts 

anys encara les escoles anaren per les cases, tot 

identificant-se amb el nom dels mestres. Així, el 1894 es 

consignava que l'escola de Dª Rosalia, que es trobava en el 

carrer de Sant Miquel, s'hauria de canviar a una casa que li 

havien trobat en el carrer dels Desemparats. (52) 

Finalment, encara que no tinga relació amb la 

transformació de la ciutat d'Elx, cal assenyalar que ja durant 

els anys seixanta del vuit-cents es començà a plantejar la 

necessitat de fer escoles rurals. En diverses ocasions 

l'Ajuntament considerà la conveniència d'aquestes escoles 

perquè hi anassen els xiquets de les partides i, posteriorment, 

una vegada establertes, hi ha diverses notícies de 

reparacions, pagament dels mestres, queixes, etc. (53) 

Aquestes escoles rurals, tant com les de la població, foren 

fites fonamentals en l'actuació del municipi i en la 

transformació del territori al llarg del segle XX, durant els 

anys de la Segona República i durant els anys seixanta, 

després de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana. 

Tot plegat, com hem vist, a Elx hi hagué un intens 

moviment escolar al llarg del vuit-cents. Fet i fet, durant la 

segona meitat del segle, l'ensenyament hi tingué una gran 

importància com va insistir repetidament Ibarra en fer-ne la 

crònica a principi del segle XX. Tanmateix, malgrat les 

contínues referències a les escoles i les abundants despeses 

en obres de reforma que s'hi destinaven, durant tot el segle 

no s'arribà a construir cap edifici de nova planta 

específicament destinat a aquest ús, sinó que qualsevol tipus 

de local era bo per a fer les classes: ermites al començament 

de segle, convents desamortitzats a meitat de segle, cases 

particulars després i fins i tot seus de les societats obreres els 

últims anys del vuit-cents. La mancança d'un edifici per a 

escola pública influí sobremanera en el debat urbà dels anys 

vint i l'escola esdevingué a Elx l'equipament demanat de 

forma més reiterada i construït més abundantment al llarg 

del nou-cents. 
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10. HOSPITAL, CONVENT DE SANT JOSEP 

 

Durant el set-cents, com hem vist, a penes hi ha notícies a 

les actes municipals del vell hospital de Caritat de la vila, 

situat a la Corredora, que es va començar a construir el 

1564. Fet i fet aquest hospital tan sols apareix mencionat en 

relació a la tropa que s'albergava en la caserna de cavalleria 

quan els soldats malalts n'eren massa i omplien l'hospital, 

com també pel fet de destinar-s'hi els productes de 

l'arrendament del trinquet de pilota del Vall i de la venda de 

trossos de muralla. La mancança de dades relatives a 

inversions, obres i reformes en aquest edifici es deu en 

primer lloc, òbviament, al fet que al llarg del segle XVIII no 

hi va haver guerres ni tampoc epidèmies d'importancia, però 

també, probablement, al fet que la institució tenia el seu 

administrador propi i gaudia d'una certa autonomia 

econòmica i decissòria. En contrast amb aquesta situació, a 

principi del vuit-cents, el Consell començà a referir-se a 

obres en l'hospital i a fer diverses consideracions sobre el 

seu estat i sobre la necessitat de millorar les condicions dels 

malalts. Aquesta preocupació originà la utilització com a 

hospital a partir dels anys quaranta d'un dels convents 

desamortitzats, el de franciscans de Sant Josep, situat, com 

hem vist, al sud del raval de Santa Teresa, en el marge dret 

de la rambla. L'ús com a hospital del convent de Sant Josep 

es perllongà durant més d'un segle, fins els anys seixanta del 

nou-cents, quan s'iniciaren els tràmits per a fer la residència 

hospitalària de la Seguretat Social. Però durant molt més 

temps encara, en la consciència popular i en la mateixa 

toponímia, l'edifici continuà sent l"hospital" per antonomàsia 

de la ciutat, malgrat destinar-se a arxiu i biblioteca municipal 

a partir dels anys vuitanta del segle XX. 

Però tornem al vell edifici de la Corredora, el qual 

no ha arribat fins la nostra època. La primera notícia del 

vuit-cents que s'hi refereix és del 05-10-1803, quan s'aprovà 

un certificat de 261 reals del mestre Garcia per haver fet 

obres i reparacions "en la hermita del Santo Hospital propia 

de esta villa." (01) També a començament de segle es produí 

un fet més important que les simples obres de reparació: es 

demanà l'establiment de dues sales per a separar els ferits 

dels malalts calenturients, i s'exposà la necessitat de 

tranquilitat que tenien els malalts. Fins aleshores s'havien 

barrejat en el mateix edifici una escola de xiquets i l'hospital, 

i en la mateixa sala s'amuntegaven tot tipus de malalts. El 

18-11-1803, com diem, l'administrador de l'hospital exposà 

les queixes dels malalts, que volien que se separàs 

"la escuela de primeras letras que existe en dicho hospital por 

hallarse contigua a las quadras de dichos enfermos [lo que] les 

perjudica no sólo para su descanso sino también para gravarles más 

y más sus dolencias por la continua vocería de los muchachos de la 

Escuela." 

L'administrador demanava el trasllat de l'escola i la 

cessió de l'ermita que aquesta ocupava per a habilitar-la 

"en quadra de enfermos eridos que se destinen al propio santo 

Hospital, por no haver en el mismo Quadra ceparada donde puedan 

colocarse sus camas y operar con libertad los cirujanos de su 

curación haviendo ocurrido de que algunos de los eridos que se han 

puesto en las quadras de los demás enfermos de calenturas pútridas 

y otra especie, el contajiarse de ellas, agravándose de sus eridas y 

también por lo mismo el morir, sobre cuyo punto tanto han 

reclamado y reclaman los médicos y cirujanos." 

El Capítol accedí a la sol·licitud de l'administrador 
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i l'habilità perquè fes les obres que calgués en l'ermita de 

l'hospital. (02) Un mes després, ja s'havia disposat una sala 

separada per als ferits, però en un lloc diferent de l'ermita on, 

com hem vist, continuà l'escola. (03) Tanmateix, l'any 

següent, el 20-07-1804, es tornà a demanar que el Capítol 

tragués l'escola de l'ermita, en aquesta ocasió perque el 

capellà de l'hospital es proposava restablir la capella i 

reposar-hi el culte, la qual cosa, segons ell, no es podria fer 

mentre hi fos l'escola de xiquets, la presència de la qual es 

considerava "tan incompatible con la limpieza como 

contraria al reposo de que necesitan tanto los enfermos." En 

la seua exposició, el capellà es referia a l'edifici de l'ermita 

com "una capilla de buena construcción", i, segons ell, hi 

havia també a l'hospital 

"otros monumentos que aún no han podido acabar de destruir las 

vicisitudes de los tiempos y que amenaza en el día una ruina no 

muy tardía." (04) 

La guerra del Francès i les epidèmies de 

començament del vuit-cents feren més necessari que mai 

l'hospital de la vila i més important la seua funció i les 

condicions de l'edifici. Fins i tot hom hagué d'habilitar en 

diverses ocasions altres terrenys i edificis en les afores de la 

població per a tenir-hi els malalts i els ferits i ja en sessió del 

11-05-1810, el Capítol considerà que l'hospital de la vila 

"por hallarse en el centro de ella, con poca ventilación, nunca se ha 

conceptuado capaz de muchos enfermos, haviéndose habilitado 

otros edificios extramuros para su hospitalidad siempre que ha cido 

necesario, particularmente en las estaciones de verano." (05) 

Un dels llocs utilitzats habitualment com a hospital 

fou l'ermita de Sant Antoni, propietat de la vila, situada, com 

hem dit, vora el camí d'Alacant, allunyada de la població. 

Aquesta ermita ja s'havia utilitzat com a llatzaret en altres 

ocasions, com ara la pesta del 1522 i l'epidèmia del 1648, al 

igual que s'havia fet amb altres edificis, com ara la torre de 

Siuri o del Pla, diverses cases d'hisendats o el mateix 

convent de Sant Josep. (06) El 1810, per mor de la guerra, 

l'ermita s'hagué de destinar a albergar soldats malalts, la qual 

cosa, però, no complagué al director d'hospitals de l'exèrcit 

del centre, qui volia un altre lloc, ja que considerava que era 

"grave inconveniente para los enfermos la distancia que havía 

desde los quarteles hasta la Hermita de San Antón, citio destinado 

por este Ayuntamiento para Hospital de tránsito." 

El Capítol, però, desestimà la reclamació en 

considerar que 

"la distancia de la Hermita de San Antón es tan corta que en las 

ciudades y capitales grandes en que se hallan los hospitales dentro 

de los muros, suelen estar a más distancia de los quarteles." (07) 

En aquests hospitals de principi del vuit-cents els 

malalts es gitaven sobre màrfegues i també sobre palla 

dipositada en el sòl de terra, ja que el 28-04-1811, abans de 

l'epidèmia, l'encarregat de l'hospital de trànsit demanà palla 

per a posar-la en una cambra i poder tenir-hi els malalts. El 

Capítol, però, li la va negar, ja que considerà que l'hospital 

era de trànsit i, per tant, el número de malalts devia ser 

limitat, així que podien fer servir les màrfegues que ja havia 

donat la vila, tot enviant a Alacant els malalts que no hi 

cabessen. (08) 

El 20-03-1812, una de les mesures higièniques 

preses per la Junta de Sanitat després de l'epidèmia de l'any 

anterior fou exigir a l'Ajuntament el tancament immediat del 

"ospital de enfermos de esta villa, trasladándolo con los enfermos 

que huviere a un edificio proporcionado extramuros de la misma, 

provisionalmente y hasta la construcción de otro." 

El Capítol acordà, efectivament, tancar-lo, pero "en 

otro estado y circunstancia se dará providencia sobre lo 

demás." (09) Com era d'esperar, l'ordre de tancar un 

hospital, sense obrir-ne un altre, enmig d'una guerra no 

tingué cap efecte i uns mesos després seguia obert, ja que el 

10-07-1812, la Junta Municipal de Sanitat 

"penetrada de lo perjudicial que era a esta población el Hospital que 

havía por su situación en la calle principal y falta de ventilación en 

un edificio de tal destino" 

tornà a demanar a l'Ajuntament que el tancàs per motius de 

salut pública. El Capítol comissionà facultatius perquè 

proposassen els edificis "que contemplasen más a propósito 

al insinuado fin." I, després d'haver tingut "algunas seciones 

sobre el particular", opinaren que 

"se conceptua por el de más a propósito el convento de San José de 

padres de San Francisco, situado fuera del pueblo con la ventilación 

necesaria y las oficinas apetecibles y capaces para que sirva de 

Hospital, pudiendo aún en este caso habitar los pocos religiosos que 

quedan en aquel, separadamente de lo que se ocupe para los 

enfermos y oficinas precisas." 

La Junta municipal es dirigí a la Junta superior 

d'Alacant, qui demanà informe a l'Ajuntament, prèvia 

consulta al prelat de la comunitat. Tanmateix, en aquells 

moments hi havia establert a Sant Josep un quarter 

d'infanteria, "teniendo alojado en él todo el Regimiento de la 

Corona", amb la qual cosa els metges de l'exèrcit informaren 

que millor es formàs un nou hospital en l'ermita de Sant 

Antoni, ja que l'obra del convent "por falta de ventilación y 

de elevación en sus techos era inútil a dicho objeto", així que 

el Capítol ho deixà córrer. (10) 

Com és lògic, l'hospital no es va tancar, malgrat els 

acords de fer-ho, però la situació de l'establiment devia ser 

força angoixant. Els mateixos veïns de la Corredora es 

queixaven també pel perjuí que causava 

"la casa ospital a la salubridad pública, por los muchos enfermos de 

tropa que hay en ella de Calenturas" 

i requerien el Capítol que els traslladàs al convent de Sant 

Josep, a la caserna de cavalleria o qualsevol altre edifici 

capaç situat fora de la població "para cortar todo perjuicio a 

los vecinos de dicha calle." El Capítol, com en les anteriors 

ocasions, acordà que es traslladàs extramurs, però ho hauria 

d'estudiar una comissió que es nomenà a l'efecte. (11) Però 

realment tampoc no hi havia cap edifici a propòsit fora de la 

població si l'exèrcit ocupava tant la caserna com el convent 

de Sant Josep, ni molt menys hi havia diners per a construir 

un hospital nou. El problema, doncs, era de difícil solució. 

De tota manera, uns mesos després ja hi havia malalts, 

militars si més no, al convent de Sant Josep, ja que el 

17-03-1813, el Capítol encomanà el cura de Sant Joan que, 

com a castrense i capellà de l'hospital, anàs a confortar-los i 

assistir-los espiritualment. (12) 

També, en algún moment d'aquests anys, l'hospital 

de la Corredora es degué arribar a tancar, ja que el 

28-01-1814 el Capítol advertia que ja hi havia absoluta 

necessitat d'obrir 

"y poner corriente la casa del Santo Hospital de esta villa, serrada 

hasta ahora por las ocurrencias Generales de la Nación y pasada 
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epidemia que afligió este pueblo" 

així que l'Ajuntament disposà que quedàs expedita la casa 

(no sabem quin ús s'hi donava en aquests mesos o si es 

trobava buida) i en disposició de rebre malalts. També s'hi 

nomenà capellà. (13) Aquell mateix any del 1814 s'intentà 

per primera vegada que una ordre religosa s'encarregàs 

d'atendre els malalts de l'hospital d'Elx. Certament, era un 

nou sistema d'atenció hospitalària basada en el servei de 

frares i monges, el qual féu fortuna posteriorment. Com 

diem, el 1814, els frares de l'orde religiosa de Sant Joan de 

Déu ja havien pres al seu càrrec l'hospital de la vila i a final 

d'any, el 28-12-1814, es van aprovar, de mutu acord, els 

capítols per a la fundació a Elx de l'orde hospitalària, un dels 

quals obligava l'Ajuntament a traspassar a l'orde tots els béns 

i rendes pròpies de l'hospital. (14) Tanmateix, aquest acord 

no es degué portar endavant, ja que no se'n tornà a parlar 

enlloc. A canvi, sabem que diversos edificis s'utilitzaren com 

hospital. Així, com en moltes altres ocasions, la caserna féu 

el 1817 de llatzaret per als xiquets malaltets de pigota i el 

1834 albergà els malalts del còlera. Un altre edifici situat al 

voltant de la població que, en cas de necessitat, feia 

d'hospital era, com hem dit, la torre de Siuri, situada a 

ponent del raval de Santa Teresa. Així, el 1834, amb motiu 

de l'epidèmia de còlera, s'establí com a lloc on fer 

quarentena. (15) 

Però al final de la dècada dels deu, l'hospital de la 

Corredora, com tota la població, es trobava en prou mal 

estat. El 1817 una noble, Josepa Vaïllo de Llanos, oferí refer 

per compte seu una de les cobertes de l'immoble, la qual, 

segons tenia notícia, es trobava enrunada, i remeiar així 

"el daño que resultaría con su ruina, faltándoles a los pobres 

enfermos esta casa de caridad." 

Com era d'esperar, el Capítol oí l'oferta amb la 

major satisfacció, atorgà el permís i contestà donant les 

gràcies. (16) 

La capacitat de l'establiment el 1820 era de 36 llits, 

segons la resposta que donà l'Ajuntament a un escrit del 

corregidor de Xixona on es deia que a Elx només hi havia 

una casa de beneficència i caritat, "que llamamos hospital, 

cuyo patrono es el Ayuntamiento." (17) Entre els productes 

que aquests anys es destinaven a l'hospital, segons l'acta del 

27-02-1822, es trobaven encara els de l'antic trinquet de 

pilota creat sobre el vall durant el set-cents, com hem vist. 

(18) Així mateix hi ha notícia que el 14-07-1824, els 

majordoms de l'hospital presentaven els comptes de la 

institució, cosa poc habitual abans i que podia significar una 

gradual pèrdua d'autonomia econòmica. (19) 

Amb tot, del mal estat físic de l'hospital dóna idea, 

sobretot, una manifestació feta pel Capítol municipal el 

07-07-1826, quan el coronel del regiment de cavalleria que 

hi havia en el quarter demanà dotze llits de l'hospital per a 

posar soldats malalts. L'Ajuntament contestà que aquest era 

un lloc absolutament miserable i sense cap recurs i no gens 

recomanable. Encara que, probablement, es feia una 

valoració més negativa d'allò que realment ho era, per tal de 

no donar els llits que volia el militar, la descripció no devia 

anar gaire desencaminada. Diu així: 

"el hospital de esta villa no tiene más que el nombre de tal, que es 

un refugio de los miserables del Pueblo, disfrutando de rentas tan 

limitadas que está prevenido a los físicos que le dirigen que no 

admitan mas de cinco enfermos, y que a pesar de esta economía se 

deven cantidades de consideración al Boticario y demás que hacen 

anticipos para poderle conservar. Que la ropa y demás efectos que 

algún día le enriquecían fueron quemados conclusa la epidemia, 

que la imbación de los de Alicante y el continuo uso puso fin a lo 

que la caridad presentó más de una vez; y finalmente que las 

urgencias del Estado no permiten que las estancias estén corrientes 

como en otro tiempo de más prosperidad; que todo esto hará 

conocer a su señoría, que si bien el Ayuntamiento tendría una 

complacencia en hacer este obsequio al regimiento llevado de sus 

sentimientos, debe presentar a su jefe estas dificultades para que los 

indivíduos que tiene el honor de mandar no perezcan por un efecto 

de miseria en el establecimiento mismo donde debían hallar su 

salud." (20) 

En contrast amb aquesta situació miserable, dotze 

anys després, el 23-05-1838 la comissió de l'hospital, en una 

mostra simptomàtica de l'interès assistencial del primer 

municipi burgès, pretenia inclús ampliar l'establiment amb el 

projecte d'una casa de beneficència, 

"donde tengan el posible abrigo y consuelo los infelices uérfanos, 

los expósitos y los mendigantes que por su vegés, accidentes 

abituales y otros achaques se hallan imposibilitados de ocuparse en 

trabajos y labores que les proporcionen su presisa subsistencia." 

El Capítol, però, deixà la qüestió sobre la taula per 

a estudiar-la millor, la qual cosa no era sinó una negativa 

amable, ja que no se'n tornà a saber res. (21) 

Pel que fa al convent de franciscans, abans de la 

desamortització tenim notícia que el 1829 hi fou durant 

bastantes setmanes la Mare de Déu de l'Assumpció, amb 

motiu dels terratrèmols d'aquell any. També que el mateix 

any, el pare guardià del convent demanà ajut al Capítol per a 

reconstruir la façana del convent, quebrantada "a causa de 

los rayos i centellas" que hi havien caigut el 27 de juny, i 

que l'Ajuntament acordà pagar les despeses de la reparació. 

(22) 

En les circumstàncies que hem descrit fins ara, 

hagut compte del secular interès de la vila pel seu hospital, 

com també que aquest fou un dels equipaments millor 

tipificats durant el set-cents i el vuit-cents i que més 

abundantment es donà a les ciutats espanyoles de l'època, no 

és estrany que un dels edificis desamortitzats, el convent de 

franciscans de Sant Josep, es convertís en hospital el 1841 i 

es mantingués amb tal ús, com hem dit, durant prou més 

d'un segle. 

Ja hem vist que el 1837, enmig de l'eufòria 

posterior a la desamortització, el Capítol veié en dues 

ocasions un ofici de la Junta d'alienació demanant l'ús que es 

podria donar als convents suprimits i les dues vegades 

s'acordà que podia "emplearse el Convento de San José en 

Casa Hospital de Beneficencia." (23) Tanmateix no fou fins 

quatre anys després que l'Ajuntament demanà la cessió 

d'aquest convent per a destinar-lo a hospital i casa de 

beneficència. El 04-01-1841, el Capítol féu una extensa 

exposició sobre els motius d'higiene i de benestar social que 

originaven aquesta demanda. Així, es considerava 

"lo perjudicial que es a esta villa el que continue por más tiempo en 

el centro de ella el Hospital de Caridad, por lo reducido de su local 

y falto de ventilación, que hace temer la fatal desgracia de 

propagarse con facilidad a este numeroso vecindario cualquiera 

dolencia contagiosa de los enfermos del propio establecimiento, y 



 261 

aún el que se fomente en el mismo." 

Vists els avantatges que reportaria el trasllat al 

convent de Sant Josep, es demanà que el govern concedís a 

la vila el 

"referido edificio y su Yglesia anexa, con el consabido objeto de 

trasladar dicho Hospital de Caridad, y establecer en el mismo Casa 

de Beneficencia, de que tanto necesita esta numerosa población." 

(24) 

La Junta de Rentas i Bienes Nacionales va accedir i 

cedí l'edifici del convent al municipi per a aquest ús i 

l'hospital d'Elx s'hi traslladà des de l'edifici de la Corredora, 

ocupat des de finals del sis-cents. (25) La cessió del convent 

de franciscans per l'Estat a l'Ajuntament es féu per Reial 

Ordre del 11-06-1841, amb la condició que, en el terme de 

sis mesos, l'edifici havia d'utilitzar-se per a hospital, com 

havia demanat el municipi. El 09-07-1841 el Capítol veié 

l'ofici pel qual se li comunicava la cessió i manà que 

"se tome inmediatamente posesión del consabido edificio que antes 

sirvió de convento llamado de S. José, y de todas sus servidumbres, 

en los propios términos que lo disfrutó hasta que fué suprimida la 

R. Comunidad de S. Francisco, de la reforma de San Pedro de 

Alcántara, entendiéndose dicha posesión Corporal, Real, vel cuasi a 

nombre de esta Villa." (26) 

El Capítol es donà pressa i al mes i mig ja s'havien 

fet en el convent les obres més precises per a poder 

traslladar-hi els malalts. Com que l'antic edifici de la 

Corredora es quedava buit, el 26-08-1841 s'acordà demanar 

permís a la superioritat per a vendre'l i destinar el seu 

producte al nou hospital. (27) El 26-10-1841, el Capítol 

acorda que els malalts fossen traslladats el 10-11-1841 

"al edificio que sirvió antiguamente de Monasterio llamado de San 

José, situado en el Salitre de esta población y obtenido al efecto por 

Real Orden." 

I, segons es deia, 

"a cuya consecuencia se han practicado ya las oportunas obras 

precisas de reparación del propio edificio y oficinas indispensables 

para el indicado Hospital y Casa de Beneficencia." (28) 

L'Ajuntament també acordá demanar a la Junta 

d'alienació que li cedís l'hort de Sant Josep, conjuntament 

amb la resta del convent, per a destinar-lo al mateix ús. 

Tanmateix, la resolució de la superioritat fou que l'hort no 

entrava en la cessió feta del convent per a establir-hi 

l'hospital de Caritat. (29) El 1845, les oficines d'amortització 

van rematar aquest hort de Sant Josep a favor de Carles 

Sansano per 32.300 reals. Tanmateix, el Capítol seguia 

considerant que la finca era necessària per a l'hospital 

"por hallarse contigua al edificio y que con ello adquiere el 

establecimiento un lugar cómodo, tanto para la plantación de 

hierbas medicinales, como para que pasen los enfermos 

convalecientes y colocar en él un lavadero para servicio del 

hospital." 

El mateix Josep Bru i Piqueras projectà que 

l'Ajuntament compràs la finca per a cedir-la a l'hospital, 

encara que s'haguessen de pagar a Sansano 381 reals més 

per les despeses que havia fet en escriptures, com així es va 

fer. (30) Com veiem, després de la cessió del convent, als 

anys quaranta, continuà l'interès del municipi per l'hospital, 

com també per fundar-hi una casa de beneficència. El 1845, 

des de la Diputació provincial es demanà a l'Ajuntament si 

seria convenient 

"establecer en esta villa una Casa de Beneficencia provincial y 

Hospital de pobres para los enfermos de todo el partido" 

i l'Ajuntament contestà 

"manifestando las ventajas que resultarían a esta villa, pueblos de 

su partido y aún a la provincia en general de la adopción de esta 

medida." 

Tanmateix, la idea no anà endavant tampoc en 

aquesta ocasió. (31) 

Com passà habitualment a diversos edificis d'Elx, 

com ara la caserna, l'ermita de Sant Antoni, la torre de Siuri, 

etc., l'hospital acomplí altres funcions a més d'aquella per a 

la qual s'havia ocupat. Així, amb motiu de la forta tempesta 

del 1853, es convertí en refugi de la gent que s'havia quedat 

sense casa, ja que el Capítol ordenà que una part de les 

famílies que es trobaven en aquestes condicions s'allotjassen 

en el "convento de San José, destinado a Hospital." (32) 

També el 1854, amb motiu de l'epidèmia d'aquell any, hom 

cità a les actes municipals obres fetes a l'hospital de colèrics 

pel mestre d'obres Vicent Penalva, les quals, juntament amb 

les del convent de l'Encarnació, pujaren a 1.541 reals. (33) 

Tornaren a fer-se obres el 1855, quan l'administrador de 

l'hospital donà comptes que havien caigut 24 pams de la 

cornisa del claustre i el mestre Penalva havia calculat que la 

composició costaria 531 reals, la qual s'acordà fer pel 

Capítol. (34) 

Malgrat estar establert l'hospital en el convent de 

Sant Josep, en ocasions es continuaren habilitant per als 

contagiats de les epidèmies altres espais, com ara el 1870, 

quan, amb ocasió de l'epidèmia de febre groga, s'habilità un 

llatzaret en l'ermita de Sant Antoni. (35) 

L'assistència als malalts evolucionà també amb el 

segle i, així, el 1860 la presidenta de la societat de dones de 

Sant Vicent de Paul demanà que se les deixàs entrar 

diàriament a l'hospital per assistir els malalts i cuidar la roba 

de l'establiment i l'Ajuntament acceptà "gustoso tan 

filantrópico pensamiento." (36) Així mateix, el 1884, segons 

Ibarra, s'encomanà l'hospital i la cura dels malalts a les 

monges Hijas de la Caridad. (37) I, efectivament, aquell any 

es van signar les condicions establertes entre l'Ajuntament i 

les monges, per les quals aquestes s'encarregarien de la 

direcció i de l'administració de l'hospital d'Elx. (38) El 1887 

s'instal·là també en la planta baixa de l'hospital un asil 

d'ancians, promogut per dones catòliques benestants d'Elx, 

les quals formaren una Junta de Señoras per a gestionar 

l'establiment, (39) el qual, com veurem, esdevingué un 

equipament important a l'eixample d'Elx durant les primeres 

dècades del nou-cents. 

Mentre que el convent s'habilità com a hospital i 

l'esglèsia continuà oberta al culte, la capella de l'orde 

Tercera, annexa a l'esglèsia de Sant Josep, la qual hem vist 

construir a meitat del set-cents, fou utilitzada com a 

magatzem pel municipi durant tot el segle. Així, el 1886 hi 

anaren a parar les portes del carrer del Trinquet, quan 

s'acordà obrir-lo definitivament, i el 1891 el Capítol acordà 

vendre les fustes que hi havia dipositades en aquell 

magatzem municipal. (40) 

Pel que fa a l'antic hospital de la Corredora, no es 

va vendre tot l'immoble, malgrat l'acord de fer-ho. Així, a la 

segona meitat del vuit-cents es van vendre diverses 

parcel·les per a ampliar les cases veïnes, com es féu també 
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amb altres terrenys d'espai públic, mentre que a la resta de 

l'edifici s'hi instal·laren altres equipaments burgesos de 

caràcter privat o públic, com ara el casino i els jutjats. Les 

primeres notícies d'aquest immoble després de ser hospital 

són del 1855, quan un particular demanà comprar un tros de 

terreny de vint pams d'ample i 36 de llargària, que donava a 

la Corredora i formava part, segons deia, de l'antic hospital. 

Aquest mateix particular volia comprar també l'ermita de 

l'hospital, però el Capítol acordà tan sols formar-ne un 

expedient. (41) Encara el 1855 hi va haver una altra 

sol·licitud de compra d'un tros de terreny de l'hospital de la 

Corredora. En aquesta ocasió, la parcel·la sol·licitada tenia 

36 pams de llarg i 27 d'ample i limitava amb el carrer dels 

Arbres, a migdia de la casa del sol·licitant, la qual donava a 

la Corredora. També en aquest cas s'envià la petició a 

informe d'una comissió, formada pels majors contribuents 

del poble. (42) Aquestes dues vendes foren autoritzades pel 

governador, qui, a una consulta de l'Ajuntament, contestà 

que els béns de l'hospital de la Corredora es trobaven 

compresos en la llei de venda dels béns nacionals i, per tant, 

el Capítol acordà remetre les relacions previstes per la llei. 

(43) Finalment, el 1858 l'antic hospital de la Corredora fou 

llogat per a establir-hi el primer Casino que hi hagué a Elx. 

(44) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 05-10-1803, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 18-11-1803 i memorial annexe, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 14-12-1803, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 20-07-1804 i memorial annexe, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 11-05-1810, AHME. 

(06) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 275. Alejandro 

RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 184-187. 

(07) Libro de cabildos, acta del 11-05-1810, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 28-04-1811, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 20-03-1812, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 10-07-1812 i memorial annexe, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 19-02-1813, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 17-03-1813, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 28-01-1814, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 28-12-1814, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 16-07-1834, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 24-10-1817 i memorial annexe, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 28-07-1820, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 27-02-1822, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 14-07-1824, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 07-07-1826, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 23-05-1838, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 02-07-1829, AHME. 

(23) Ibídem, actes del 14-06-1837 i 23-06-1837, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 04-01-1841, AHME. Pedro IBARRA, 

Conventos de Elche, 1931, p. 19. 

(25) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 103. 

(26) Libro de cabildos, acta del 09-07-1841, AHME. Pedro 

IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 20-21. Pedro IBARRA, 

Tesorillo arqueológico, Elx, 1951, p. 48. 

(27) Libro de cabildos, acta del 26-08-1841, AHME. 

(28) Ibídem, acta del 26-10-1841, AHME. Pedro IBARRA, 

Conventos de Elche, 1931, p. 22-23. En un altre lloc, Ibarra dóna 

per a la instal·lació de l'hospital d'Elx en el convent desamortitzat 

de Sant Josep el 31-10-1841: Pedro IBARRA, Historia de Elche, 

1895, p. 201. 

(29) Libro de cabildos, actes del 05-10-1841 i 13-09-1842, AHME. 

Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 22-23. 

(30) Libro de cabildos, acta del 13-03-1845, AHME. 

(31) Ibídem, acta del 17-04-1845, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 08-12-1853, AHME. Pedro IBARRA, 

Conventos de Elche, 1931, p. 27. 

(33) Libro de cabildos, acta del 26-09-1854, AHME. 

(34) Ibídem, acta del 11-12-1855, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 27-09-1870, AHME. 

(36) Ibídem, acta del 12-10-1860, AHME. 

(37) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 201. 

(38) Papeles curiosos, vol. 4, p. 296, AHME. 

(39) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 494. 

(40) Libro de cabildos, actes del 07-01-1886 i 29-08-1891, AHME. 

(41) Ibídem, acta del 19-01-1855, AHME. 

(42) Ibídem, acta del 26-01-1855, AHME. 

(43) Ibídem, acta del 06-07-1855, AHME. 

(44) Ibídem, acta del 28-09-1858, AHME. 

 

11. PLAÇA DE LA MERCÈ, PASSEIG DE BRU 

 

Un dels elements característics de la ciutat vuitcentista que 

més aviat es plantejà a Elx fou la reformulació de l'espai 

urbà en aquells llocs centrals de grans dimensions que no es 

trobaven encara definits i configurats, sino que eren espais 

informes, però on hom podia fer jardins o passeigs, llocs 

d'encontre o de lluïment tan plaents a la burgesia, zones d'oci 

que, com assenyala Calduch, eren les úniques actuacions 

que el poder públic podia controlar totalment. Els 

antecedents d'aquests espais es troben en els passeigs i les 

arbredes setcentistes i, com les fàbriques, els hospitals i 

molts dels nous serveis i equipaments, es situaven 

extramurs, fora de la ciutat antiga, conformant-ne el perfil 

amb l'ocupació del terreny que l'envoltava, espais residuals o 

obsolets que s'urbanitzaven o que es convertien en jardins, 

com ara el mateix passeig del Prado de Madrid, les alberedes 

de Serrans a València o les eres de Santa Llúcia a Elx. (01) 

Al País Valencià del vuit-cents destacaren les 

actuacions a la ciutat de València on durant l'ocupació 

francesa del 1812-1813, hom continuà la política dels 

il·lustrats i es van plantar una gran quantitat d'arbres. Així, 

s'inicià la plantació del jardí del Real al solar del Palau Reial, 

es va crear la Glorieta i es replantà l'Alameda. El 

28-04-1813 s'arribà a publicar una Oda al nuevo plantío de 

árboles con que se han adornado los paseos públicos de 

Valencia, atribuïda, segons Sanchis, a Moratín. El general 

absolutista Elío continuà amb aquesta política de reforma 

urbana i posà estatues a la Glorieta, agençà el Real, retraçà el 

camí Nou del Grau i impulsà l'obertura d'un nou carrer recte 

i regular entre el de Sant Vicent i el Mercat al qual li posà el 

nom de San Fernando en honor del rei. Devers el 1833, dins 

la ciutat, a mes dels horts dels convents i dels espais que 

encara s'ocupaven amb conreus agrícoles, la Glorieta era 

l'únic parc públic que hi havia. Posteriorment, el 1837, es 

féu el jardí de les alberedes de Serrans, entre els ponts de 

Sant Josep i de la Trinitat, al lloc on abans es trobava apilada 

la fusta transportada en rais pel corrent del Túria. El 1859, la 

Glorieta fou voltada d'una reixa, la qual el 1928 fou 
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traslladada als Vivers, el 1861 fou instal·lada al pla del Real 

la font de les quatre estacions i el 1878, a l'altre cap de 

l'Alameda, una altra font quasi bessona que havia estat 

adquirida per al Mercat el 1852. (02) També a Alacant es 

plantà el 1834 l'albereda de Sant Francesc i el 1838 es 

replantà l'albereda setcentista dels Caputxins —talada durant 

la guerra del Francès— la qual es completà el 1850 amb 

tanques, gerrots i pilons de disseny acadèmic. (03) 

A Elx, l'actuació més important feta durant el vuit-

cents en passeigs urbans, tant pel significat com per 

l'antiguitat i permanència, fou la conversió en passeig 

romàntic de les medievals eres de Santa Llúcia, o plaça de la 

Mercè. Ja hem vist la importancia que tingué aquest espai 

durant el set-cents en estar vinculat al convent dels 

mercedaris. Però també durant el vuit-cents, la plaça de la 

Mercè mantingué el caràcter de centre cívic i l'ajuntament 

burgès hi continuà les reformes iniciades els segles anteriors, 

les quals, tot plegat, convertiren aquest espai en el lloc 

emblemàtic de la primera ciutat vuitcentista, a les dècades 

centrals del segle. Així, com hem dit, a la plaça de la Mercè 

es proclamà la Constitució del 1812, aquesta fou la primera 

plaça dita de la Constitució i fou, en fi, l'espai públic que trià 

la burgesia il·licitana per a construir el primer passeig que es 

feia a Elx. 

El primer intent de convertir la plaça en un espai 

urbà burgès es donà el 1833, quan el Capítol se n'assabentà 

que l'alcalde major que acabava de deixar Elx per a anar-se'n 

a ocupar "la vara" de Terrassa, Ramon Viaplana, tenia el 

projecte de fer una "glorieta" en la plaça de la Mercè, obra 

per a la qual havia recaptat fons públics i privats, els quals 

tenia guardats un dipositari nomenat per ell personalment, 

sense coneixement del Capítol. En marxar l'alcalde 

senyorial, els altres capitulars exigiren al dipositari comptes 

d'aquells diners per a tenir-ne coneixement de la summa 

total i estudiar quina inversió es podia fer. (04) Uns mesos 

després el Capítol veié els comptes dels fons destinats a 

construir aquell "paseo público bajo el nombre de Glorieta", 

els quals havien estat incautats per l'Ajuntament i es manà 

que els síndics informaren "para darles la inversión que 

corresponda." (05) Però la construcció d'aquest primer 

passeig de la ciutat no fou aprovada fins cinc anys després, 

el 08-06-1838, sent alcalde Josep Bru i Piqueres, en una 

sessió capitular que, segons l'acta, fou una mostra 

d'afirmació burgesa, ja que el motiu que hom donà per a fer 

aquest passeig era precisament el de 

"proporcionar a este vecindario un punto de recreo donde pueda 

reunirse y pasearse, del que ha carecido hasta el presente y cuya 

falta se ha notado demasiado en todos tiempos." 

També es pretenia que el passeig fos subvencionat 

per la iniciativa privada, ja que, hagut compte que el 

municipi no tenia fons disponibles per a la finançació, 

"se invita a las personas menos menesterosas a que se presten a un 

donativo voluntario, según lo tengan a bien." (06) 

El mateix 1838, el dipositari dels diners, Francesc 

Bernad i Agulló, obrí una llibreta titulada 

"Paseo. Cuaderno de cuentas con entrada de fondos destinados a su 

formación en la plaza de la Merced, donativos de particulares y 

gastos" 

on s'anotaven les donacions que feien els particulars per a 

bastir el passeig i es duien els comptes de les despeses fetes. 

(07) Els donatius foren abundants, la qual cosa evidencia 

fins a quin extrem el nou espai esdevenia un punt clau de 

referència dins la població, el passeig per antonomàsia d'Elx. 

Fet i fet, els anys següents el passeig s'adornà amb tots els 

elements d'urbanització propis de la burgesia vuitcentista: 

fonts, arbres, tanca de ferro, inscripcions en pedra, 

enllumenament, pavimentat etc. La construcció del passeig 

fou ràpida, ja que abans d'un any s'havia començat, la qual 

cosa mostra la ferma voluntat dels polítics i els prohoms 

d'Elx de crear i omplir aquest espai mitjançant l'aportació de 

diners de la seua butxaca. Així, el 1839, l'Ajuntament acordà 

"que se construya y coloque en el paseo de esta villa levantado de 

resiente una fuente, conforme en un todo al Plano que se tiene a la 

vista y al pliego de capítulos formados en su razón." 

L'obra de la font s'havia de rematar el diumenge 

següent en la llotja de la casa capitular a favor del millor 

postor. (08) Un mes després es van veure, així mateix, els 

capítols per a traure a subhasta la construcció de la 

conducció i 

"demás obra que ha de servir para la fuente que se ha de levantar en 

el paseo de esta villa" 

i també en aquesta ocasió s'assenyalà per al remat el 

diumenge següent. (09) Aquesta conducció fou rematada en 

3.572 reals, els quals es pagaven a finals del 1839, amb 195 

reals més, al mestre Vicent Penalva en concepte de 

"composición y fuente de la plaza de la Merced." (10) 

Aquesta font, col·locada el 1839 en l'extrem sud de la plaça, 

era de marbre i tenia vuit canelles. A l'entrada hi havia, a 

més, dues fonts d'un canó. El 14-06-1839, Josep Bru, 

alcalde i mentor del passeig era citat en les actes municipals 

com "encargado del ornato público, y con particularidad del 

Salón Paseo de esta población." En aquella ocasió s'havia de 

fer una subscripció voluntària per a "concluir la barandilla 

de yerro del indicado paseo con la posible brevedad." A la 

mateixa sessió municipal s'acordà també que 

"para que sirva de memoria en lo venidero, se inscriva en la Pilastra 

Principal de la Portada del Paseo, esculpida, la inscripción 

siguiente: 'Los Ayuntamientos constitucionales de los años 1838 y 

1839: Para recreo de la sociedad'." 

Així, es tancà la plaça i s'hi plantaren 44 oms, a 

més de dos xiprers en cadascuna de les portes o entrades. 

(11) Segons el quadern de donatius esmentat, el 20-12-1839 

hi havia encara disponibles 1.896 reals i, per tant, el 

10-08-1840 

"se mandaron fabricar por disposición del Ayuntamiento ocho 

tramadas o respaldos de hierro para el paseo, a saber cuatro grandes 

y cuatro pequeñas" 

les quals tingueren un cost de 3.360 reals, "más los pomos 

de bronce y los portes." (12) 

Aquest passeig de la Mercè, tan ben acabat, fou el 

centre de la vida cívica de les dècades centrals del vuit-cents 

a Elx i hom s'hi referia sempre com al "paseo de esta villa", 

el passeig per antonomàsia. A més de la font d'aigua dolça 

que hi havia s'hi posà un fanal que allumbrava tota la nit. 

Hom contractà fins i tot un guàrdia per a cuidar-lo, el qual el 

1851 demanà augment de jornal i li fou concedit, per cert, 

tot passant a cobrar 100 reals al mes. (13) Però el passeig de 

la Mercè no fou un fet aïllat en aquella inicial ciutat burgesa, 

sino que formava part d'un cert ambient de reforma i de 

modernització de l'espai urbà iniciat a finals dels anys trenta, 
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vinculat en certa manera als convents desamortitzats. 

Recordem que pels mateixos anys que Bru féu el passeig, 

Pasqual Caracena tenia instal·lat el seu col·legi d'humanitats 

al convent de mercedaris. Així mateix, en la mateixa sessió 

que s'aprovà fer el passeig, s'acordà derrocar els dos cossos 

superiors del campanar de l'antiga esglèsia de la Mercè, els 

quals amenaçaven ruïna. Aquest fet havia estat denunciat 

per l'alcalde de barri de la Mercè per motius de seguretat, 

"a fin de evitar las funestas desgracias que son de temer por ocupar 

un punto el más concurrido de estos habitantes." 

El Capítol considerà, però, que també hi havia 

motius d'estética, ja que amb l'enderroc s'evitaria 

"la fealdad que presenta actualmente, a causa de sus roturas y falta 

de algunas piedras en su remate." 

També en aquest cas l'alcalde Bru 

"se ofreció a satisfacer los gastos que ocurran en la indicada 

demolición y en extraer sus escombros, ahorrando de su importe a 

la Tesorería Nacional, atendidas las urgentes y graves cargas que 

pesan sobre el Estado." (14) 

Uns dies més tard, el Capítol veié un ofici de la 

Junta d'alienació d'edificis, donant el permís per a fer 

l'enderrroc 

"de los dos cuerpos superiores del edificio que sirvió de campanario 

al suprimido Convento de la Merced" 

la qual cosa s'acordà cumplir puntualment. (15) 

Aquesta reconsideració de l'espai urbà d'Elx 

comprenia la plantació d'arbres a diferents llocs de la 

població. Així, el 1843 el comissari d'obres féu avinent que, 

tot seguint ordes del Capítol, havia plantat 24 oms en el 

safareig públic de la sèquia de Marxena, "al poniente del 

huertecito titulado de Cristo", quatre oms i un àlber en el 

pont del Rei i la vessant pròpia del marquès de Carrús, 

"con más otros olmos en varios puntos de esta población, en 

beneficio y comodidad de los habitantes de ella en general." (16) 

El 1862 es tornaren a plantar arbres, per valor de 

380 reals, en diversos llocs d'Elx: 

"en la Plaza, [no s'indica quina era] paseo [el de la Reina, 

probablement, com se li deia aleshores a aquest de la Mercè] y 

bajada a la Rambla [pot ser enfront del raval de Sant Joan]." (17) 

Als anys cinquanta, de nou amb Josep Bru a 

l'alcaldia d'Elx es tornaren a fer obres en el passeig de la 

Mercè, anomenat aleshores de la Reina. Així, el 1854 es van 

veure primer un ram de comptes per "la colocación de 

asientos en los paseos de esta villa", (l'únic que hi havia, 

però, era encara el de la Mercè o de la Reina) i, després, 

altres comptes per obres fetes en el mateix passeig. (18) 

Tanmateix, les obres de reforma amb les quals es destruïa 

allò que s'havia fet abans, també van aparèixer aviat al 

passeig de la Mercè. Així, el 1856, per una proposta de la 

Comissió d'Ornat, s'acordà arrancar i vendre els catorze 

arbres "más raquíticos del paseo público de esta población, 

sito en su plaza de la Merced." El motiu que hom donava era 

que els arbres havien crescut massa, es trobaven en mal estat 

i, en no haver-hi prou aliment per a tots, calia tallar-ne 

alguns perquè la resta pogués créixer millor. La Diputació 

autoritzà la tala, com també la "venta de su madera en 

pública subasta." (19) Amb tot la importància del passeig 

continuà encara uns anys i, així, per a embellir l'aleshores 

passeig de la Reina, l'Ajuntament comprà el 1861 "dos 

caños de metal dorado para el servicio de las fuentes" (20) i, 

conseqüentment amb la seua importància, el passeig de la 

Mercè, canvià de nom diverses vegades: als anys cinquanta i 

seixanta se li digué de la Reina, però, després de la revolució 

del 1868, se li dedica al avalotador antimonàrquic Emigdi 

Santamaria, encara que, popularment, hom s'hi referia com a 

"paseo de Emilio." El 1869, en fi, s'acordà borrar el nom de 

passeig d'Emigdio i posar-li passeig de Bru, en record de 

l'alcalde que el va fer, nom que ha perdurat popularment fins 

el segle XX. (21) 

A partir dels anys setanta, però, la destrucció del 

passeig de Bru fou continuada. Ja el 1877 el Capítol acordà 

arrancar els arbres secs (22) i els anys vuitanta foren propicis 

per a tots els passeigs d'Elx, excepte per al de Bru, el qual 

caigué en desgracia davant els nous passeigs de la població i 

passà a ser de bell nou un espai perifèric. El 1881, l'alcalde 

exposava el mal estat en què es trobava el passeig de Bru, 

degut a 

"tenerlo descuidado desde hace algunos años, siendo así que este se 

halla frecuentado en la época presente por este vecindario para su 

recreo diario." 

Aquest estat de coses, es deia, "no responde a la 

altura en que figura esta población", així que s'acordà 

"que se proceda a la restauración del citado paseo, dejándolo en el 

mejor ser y estado posible." (23) 

Però, pel contrari, allò que demanaven alguns veïns 

era que es tallassen els arbres del passeig, ja que, segons 

deien, es trobaven tombats en direcció a les seues cases. En 

un primer moment, el Capítol no va accedir, però el 1883 

acordà arrancar tots els arbres del passeig i substituir-los per 

arbres joves. (24) Pot ser que s'arrancaren alguns arbres, 

però no s'hi féu cap obra de millora, ja que el 1885 es tornà a 

considerar el mal estat del passeig i es proposà recomposar-

lo o fer-lo desaparèixer. En aquesta ocasió el Capítol optà 

per la seua total desaparició, en considerar-lo inútil, ja que 

opinava que hi havia prou amb el nou passeig de l'Estació, 

situat al nord: 

"toda vez que actualmente se halla ya otro nuevo paseo a muy 

pocos metros del de Bru, a propósito para grandes concurrencias y 

que indudablemente es hoy el llamado para el recreo y espansión 

del vecindario, siendo además el tránsito para la estación férrea, se 

consideraba ya innecesario el citado paseo de Bru por considerarlo 

inútil y se acordó que se haga desaparecer, dejando limpio el sitio 

que hoy ocupa para cuando el Ayuntamiento piense disponer de él 

para otro objeto y que el gasto de deshacerlo se pague del material 

del paseo." (25) 

Però aquests acords, com també la destrucció 

efectiva a la què era sotmés el passeig foren durament 

criticats per la premsa local, com ara el periòdic satíric El 

Bou, el director del qual dedicava freqüents atacs als 

responsables municipals. El 21-03-1885 es comparava el 

passeig de Bru amb "la casaca del agüelo" caiguda en mans 

dels nets: 

"el uno li arranca els botons (o siga els abres) y enseguida sap lo 

que valen; els atres baraten trosos de barandilla a tramusos, y els 

atres (més aprofitats) li han tallat els faldons pa remendar atra 

casaca casi tan vella com esta, es dir, li han arrancat la barandilla, 

per a posarse-la al paseo del Chilindró. [...] ¿En que pensa el 

Alcalde y demés comisió de ornato? ¿Pues que no coneixen que 

mos estan deshonrant al poble, al mateix temps que se deshonren 

ells mateixos? Pues cualquiera dels molts pasachers que venen a 
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Elch y no veguen més paseo que este, per estar presisament a la 

entrà del camí de la estasió. ¿Quin consepte formaran de nosatros al 

vore només un paseo y vorelo tot destrosat y fet una aleluya? O han 

de dir que no tenim dinés o que no tenim vergoña; a no ser que els 

pegue per dir que no tenim Alcalde ni chunta de ornato, perque 

això seria del mal el menos. Conque tres camins hay pera posar 

remey a este escándalo que mos deshonra: primer, apañar el paseo, 

segon arrancarlo del tot, perque no veenlo, res poden dir de ell; a 

demés que en lo que puguen valdre els abres, les barandilles, les 

pedres y tots els materials, se poïa fer una bona llimosna al Sant 

Hospital, y tendriem també una plasa més ahon córrer El Bou. Y en 

últim cas, posar un cartel en lletres ben groses que diga: 'A los 

forasteros; siñores: por rasones políticas de gran peso, amos 

abandonao el cudiao de este paseo, como per otras rasones también 

de peso, amos abandonao el cudiao de otro más grande que este; 

pero el que quiera ver las abelidades de la cunta de obras, que 

vacha si puede al paseo del Chilindrón y alli li darán rasón'." (26) 

També, el 09-05-1885, es deia que 

"el nostre compañero El Talisman torna a quirdar la atensió del 

Alcalde sobre el deplorable estat del Paseo de Bru. No se canse el 

nostre colega, pues està vist que ham aplegat a un estat, que estant 

bé els Alcaldes en els de Alacant o en els de Elda, ben poc o res els 

importa el estar bé en els seus païsans y per lo tan fan la de Juan 

Portal, tant els isiona quedar bé com mal." (27) 

El Bou encara insistí el 23-05-1885 i donà compte 

de l'opinió d'un altre periòdic, El Triàngul, el qual demanava 

a l'alcalde que respectàs el passeig de Bru, 

"pues per moltísimes raons que coneixem els que tenim cor, no deu 

desaparèixer eixe recuerdo de la nostra infansia." 

El Bou afegia: 

"Aplaudim el ruego del nostre compañero y añaïm: que si la 

destrucsió de este paseo se lleva a efecte, serà una responsabilitat 

més de les que en son dia pesaran sobre la consciencia del Sr. Tarí, 

pues aquí no cap escudarse en els acuerdos del Achuntament, pues 

este no té la representasió de la poblasió, desde que les elecsions se 

fan com la última que se ha fet. Crégamos Sr. Alcalde y en lo que 

se sacà dels carrers venuts, apañe este paseo, que en el dia és el més 

ben situat de tots els de Elch y no apure més la pasénsia de este 

poble desgrasiat." (28) 

Malgrat aquestes crides, en una contundent mostra 

del poder caciquil, el 22-10-1885 es pensà en urbanitzar el 

passeig i fer-hi edificis en la part central, tot deixant només 

uns carrers perimetrals. Així, l'alcalde Andreu Tarí exposà 

"que el antiguo paseo denominado de Bru, situado a un extremo de 

la Plaza de la Merced, desde hace mucho tiempo se halla destruido 

y su composición costaría en la actualidad una crecida cantidad, de 

la que no puede disponer el Ayuntamiento." 

S'insistia en que no es creia que fos ja 

"de gran necesidad aquel paseo público, puesto que recientemente 

se han construido el llamado de la Princesa de Asturias y el del 

Camino de la Estación férrea, teniendo ambos gran extensión y 

reuniendo las circunstancias que se requieren para el crecido 

vecindario de que hoy se compone esta ciudad." 

L'alcalde, doncs, proposava que 

"en el terreno o sitio en que se halla el mencionado paseo de Bru, se 

formen dos nuevas calles a derecha o izquierda del mismo, de una 

anchura desahogada, y en el sobrante que resulte entre las mismas 

se utilice para construir fincas urbanas que hacen más falta en la 

población y dará más producto al municipio y embellecimiento a la 

plaza y calles allí contiguas." 

L'Ajuntament acordà fer aquests carrers, un a 

ponent, de 10 metres d'amplària, el qual duria el nom de Bru 

i un altre a llevant de 8,40 metres anomenat de les Monges: 

"Que en el ángulo que forma la plaza de la Merced, entre el 

Convento y la casa de D. José Gómez, en donde se halla el 

inutilizado paseo que se llamaba de Bru, se formen dos nuevas 

calles, o sea una de ellas a la parte de Poniente, del ancho de diez 

metros, que se denominará calle de Bru; y la otra a la parte de 

Levante que se llamará de las Monjas, teniendo de ancho toda ella 

8,40 metros." 

El mestre d'obres titular de la vila havia d'alçar un 

plànol per a portar a terme l'acord. (29) 

El 12-11-1885 es va veure aquest plànol fet pel 

mestre Pere Fluxà. Com havia previst el Capítol hi quedaven 

dos carrers laterals i un espai central de 56 metres de 

llargària i 17,20 m. d'amplària, ço és amb una superfície de 

963,20 m2, el qual es consideraria sobrant de via pública. Es 

va obrir el debat i el regidor síndic exposà 

"que la nueva alineación de las indicadas calles de Bru y Monjas, 

según el plano que se tiene a la vista, la consideraba sumamente 

beneficiosa para el tránsito público y para la comodidad de los 

vecinos en general, pudiendo además disponer el Ayuntamiento del 

sobrante de vía pública que resulta con la nueva alineación, sin que 

por ello se perjudique al vecindario y antes bien pueda redundar en 

favor de los fondos comunes el sobrante ya mencionado." 

I per unanimitat s'aprovà el projecte d'alineacions, 

al qual 

"tendrán que sugetarse las obras que en adelante se hagan de nueva 

construcción o reparaciones de mucha consistencia en las citadas 

calles, previa indemnización si fuere necesario." 

També s'acordà declarar sobrant de via pública, 

com a bé propi municipal, els 963,20 m2. "que resultan entre 

las citadas calles según el susodicho plano", com també que 

"este acuerdo con la memoria y plano de que se trata se exponga al 

público por veinte dias en la secretaria del Ayuntamiento." (30) 

El plànol es troba dins l'expedient i és un 

interessant treball d'aixecament de la zona. Porta per títol 

Plano geométrico topografico de la plaza de la Merced y 

paseo derruido, con sus calles afluentes i està signat el 

08-11-1885 pel mestre d'obres Pere Fluxà. Es tracta d'un 

dels treballs gràfics d'interès fets pels mestres d'obres 

d'escola que operaven a Elx durant la segona meitat del vuit-

cents, un dels primers documents on es representava amb 

criteris actuals l'espai urbà aixecat segons les regles de la 

topografia moderna. (31) 

Però, afortunadament, l'acord municipal motivà les 

queixes dels burgesos propietaris de les cases veïnes, tant 

per la pèrdua d'un espai lliure, com per la disminució de 

valor de les seues finques. Segons El Bou, 

"este colp tan atrevit, esta manera descarà de desafiar a tot un poble 

honrat ha mogut algo el espírit de algunes persones respetables y de 

primera talla, les cuals han redactat una exposició que en seguritat 

llevará les firmes de tot el poble, protestant de tan absurda medida y 

contra la desaparisió del Paseo de Bru." (32) 

En efecte, els propietaris de les cases que 

envoltaven el passeig es van mobilitzar i, encapçalats per 

Lluís Cruz Pascual de Bonanza, presentaren a l'Ajuntament 

una instància on exposaven 

"el disgusto general que tal medida ha producido en estos 

habitantes sin distinción de clase ni partidos" 
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i demanaven la revocació de l'acord per motius d'higiene ja 

que s'acabava de passar a Elx la forta epidèmia de còlera de 

l'estiu del 1885 i es deia que només per error podria 

"hacerse desaparecer el paseo de Bru, verdadero ensanche que 

viene dando vida y ventilación al barrio o cuartelada en que se 

encuentra" 

de respecte a la memòria de l'alcalde Bru, de qui es deia 

"que administró esta localidad por espacio de muchos años, y a 

quien amigos y adversarios tributan gratitud y cuya memoria será 

imperecedera en esta población" 

com, sobretot, perque el projecte havia de 

"lastimar en gran manera intereses sagrados de los firmantes que 

poseen edificios de los que circuyen a aquel [passeig], por la natural 

depreciación que esperimentarían." (33) 

Uns dies després, el 07-01-1886, el mateix Andreu 

Tarí, ara regidor, en tractar aquest escrit de queixes, presentà 

una mena d'excuses, tornà a citar l'estat precari dels fons 

municipals i l'existència del passeig de l'Estació, el qual feia 

inútil el de Bru, però finalment deia que allò que s'hi preveia 

fer enmig del passeig era l'edifici social de la societat 

"Nuevo Casino de Elche", la qual acabava de comprar la 

casa que fou dels Perpinyà en el carrer del Trinquet, on 

pensava instal·lar-s'hi. Així, doncs, demanava que quedàs 

sense efecte l'anterior acord d'edificar en el passeig i que, en 

comptes d'això, fos reparat, 

"si bien sugetándola al plano de alineación levantado con objeto de 

dar un poco más de ensanche a la calle que da frente a la casa de 

Bru y al trayecto que da frente a la plaza de la Merced, por ser de 

importancia suma el ensanche que debe quedar en ambos lados por 

el mayor tránsito de carruages a la estación." (34) 

Tanmateix, la destrucció d'aquell primer passeig 

d'Elx ja era un fet, i uns mesos després es deia en una sessió 

del Capítol que s'havien derrocat "los muros, bancos y 

demás obra del paseo" i un regidor demanà per 

"la existencia u ocupación dada a los cillares, mármoles, verja de 

hierro y demás que constituía el referido paseo." (35) 

Amb tot, el 06-01-1887 s'acordà començar l'obra 

de reconstrucció, segons l'acord municipal de l'any anterior. 

(36) I l'arbrat d'aquest passeig devia ser encara important, ja 

que el 1887 es venia en pública subhasta la llenya que 

havien tret de podar i netejar els arbres. (37) Però el 1892 

s'acordà de bell nou arrancar els arbres del passeig de Bru "y 

plantar otros en la época conveniente." El motiu que es 

donava era que anaven assecant-se ràpidament, 

"efecto de lo carcomidos que se hallan sus troncos, lo cual se 

observó en la última poda practicada." (38) 

Tanmateix, aquest acord no es dugué a efecte fins 

el 1896, quan es tornà a acordar subhastar els arbres del 

passeig, "en vista del mal estado, para que los arranquen y 

utilicen." Segons l'expedient instruït al efecte es tractava de 

traure quinze oms. El Capítol aprovà el plec de condicions i 

es féu la subhasta, però queda deserta i hagué de ser en un 

segon intent quan hi hagué algçu interessat en quedar-se 

amb els oms que s'havien d'arrancar. (39) També en aquesta 

ocasió l'opinió pública il·licitana es va mostrar contrària a la 

destrossa i hom s'hi referí en un sainet local, la divertida 

obra Una sublevació en Jauja (1896), on el propi passeig es 

queixava perque li havien tallat els arbres i ja no tenia 

ombra: 

 "En lo que en ma casa tenia, 

 yo vivia content y tranquil, 

 me tallaren els arbres un dia, 

 adiós sombra en els dies d'estiu." (40) 

Amb la preocupació pels passeigs a final de segle 

s'acordà la composició del de Bru "en la forma que estime 

conveniente el Señor Alcalde" i el 1896 i 1899 s'arribaren a 

gastar 225 ptes. en la composició i reforma de la tanca de 

ferro, a més de plantar alguns arbres i fer diverses 

reparacions. (41) 

Un altre espai que s'anà conformant a final del 

vuit-cents fou la part de les eres de Santa Llúcia o plaça de la 

Mercè situada al sud del camí d'Alacant, la qual es quedà 

amb el nom de plaça de la Mercè, pròpiament dita. Aquí hi 

havia el 1887 un jardí, ja que s'acordà comprar arbres i 

plantes "para el parterre de la plaza de la Merced." (42) Però 

la sort d'aquest espai tampoc no fou gaire bona i el 1892, vist 

el mal estat en que es trobava el parterre s'acordà 

"su reparación, construyendo un murete de sillería a su alrededor, 

colocando sobre este una verja de hierro." (43) 

Aquell acord, però, no es degué complimentar ja 

que uns mesos després, el 06-08-1892, es va optar per desfer 

per complet el jardí i 

"en vista del mal aspecto que presenta el parterre de la plaza de la 

Merced [...] que se arranquen los escasos rosales y las demás 

plantas, excepto los dos árboles inmediatos a la fuente, nivelando el 

terreno que ocupaba aquel." (44) 

I a final de segle, el 1898, s'acordà encara reposar 

els arbres secs dels passeigs d'Elx, entre ells els de la plaça 

de la Mercè. (45) 
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12. ALTRES PASSEIGS 

 

Quan el 1845 Madoz escrigué el seu conegut Diccionario, 

l'únic passeig que hi havia a Elx era el de la Mercè, el qual 

va rebre l'aprovació de l'estadista: 

"en la plaza de la Merced se encuentra un hermoso paseo de 

reciente construcción, el cual se levanta sobre el piso de la misma 

plaza con un liño de árboles a cada lado, delante de los que corre un 

banco corrido de piedra con su correspondiente respaldo de hierro. 

En la puerta principal hay dos fuentes, una a cada costado, y en el 

centro de la parte opuesta otra de mármol jaspeado, de la que brotan 

a mucha elevación una porción de chorros que caen luego a un 

grande platillo o recipiente y de allí al pilón." (01) 

Però a meitat de segle es van fer dos nous passeigs 

a Elx, tots dos situats al raval de Santa Teresa. L'un, el 

passeig del Xilindró, es trobava enfront del convent de Sant 

Josep, on havia quedat un extens espai lliure de forma 

allargassada, originat pel camí d'Oriola, el mateix que s'ha 

fossilitzat en la plaça dels Reis Catòlics. L'altre fou el de 

Cortés, situat enfront de la caserna de cavalleria, aprofitant 

unes antigues eres de batre, a més d'eixamplaments de la 

caserna i pot ser també alguna albereda o plantació d'arbres 

setcentista. Aquests dos passeigs, com el de Bru, foren 

moblats i desmoblats en una febre reformadora constant al 

llarg de la segona meitat del vuit-cents i la primera meitat del 

nou-cents. 

Les obres del passeig del Xilindró s'iniciaren el 

1852, vinculades als nous usos dels convents desamortitzats, 

ja que aquest passeig constituïa l'entrada a l'esglèsia i el 

convent de Sant Josep, el qual aleshores ja s'havia convertit 

en hospital municipal. Per a Ibarra aquest passeig va estar 

sempre deslluït i, certament, no li mancava raó, ja que fou 

sempre mesaïna l'atri d'un convent o d'una esglèsia que un 

passeig vuitcentista. La notícia de la formació del passeig 

del Xilindró prové d'una nota solta dels Papeles curiosos, 

recopilats per Ibarra, la qual donaren per bona el mateix 

Ibarra i Gozálvez. Segons aquesta nota, s'hi van construir 

uns bancs d'obra rodejant el recinte, els quals es xaparen 

amb les manisses del refectori del convent, s'hi van plantar 

arbres i s'hi posà una tanca de fusta, amb pilars d'obra i 

gerrots: 

"en lº de mayo 1852 se principió a formar el paseíto delante de la 

Yglesia del Convento de la suprimida comunidad de descalzos de 

San José de esta villa. Se establecieron los poyos, colocándose en 

ellos los ladrillos o manises que había en las paredes del refectorio 

de dicha comunidad, se plantaron algunos terebintos y llorones y se 

formaron los pilares y jarros, colocándose por su recinto la 

empalizada de madera que lo circuye." (02) 

El 1854 es van veure en Capítol per primera 

vegada comptes per obres fetes en aquest passeig, el qual era 

citat com a passeig de Sant Josep. (03) Ja hem vist també 

que, segons denunciava El Bou, a final de segle, el 1885, es 

posà en el passeig del Xilindró el reixat del passeig de Bru, 

com també l'especial interès que semblava tenir-hi l'alcalde 

Tarí. Malgrat aquesta actitud favorable, el 1891 un altre 

alcalde exposà al Capítol que 

"el paseo denominado el Chilindró [sic] se encuentra en un estado 

deplorable y era de una necesidad imperiosa su inmediata 

composición." 

Per a estudiar el tema s'acordà formar una comissió 

que quedà encarregada de veure quines coses s'hi podien fer. 

Uns dies després, el Capítol acordà traure a subhasta l'obra 

d'un reixat de ferro que s'havia de col·locar rodant el 

passeig, en una llargària de 120 metres; i dos mesos després 

ja constava en acta que s'havia posat aquest reixat. (04) 

Durant el darrer quart del vuit-cents es formà al Pla 

un altre passeig, més important que el del Xilindró, el 

dedicat actualment a les Germanies, sobre les eres de batre 

situades enfront de la caserna de cavalleria, en l'extrem de 

ponent de la població, vora la nova carretera a Crevillent. 

Aquest passeig es va anar configurant gràcies a l'esforç de 

l'alcalde Joan Martí Cortés. Primer se li digué passeig de les 

Eres, el 10-10-1878 l'Ajuntament li posà el nom de passeig 

de Cortés en honor de l'alcalde que se n'havia preocupat, el 

1881 li posà el nom de la Princesa d'Astúries i el 07-09-1895 

li retornaren l'anterior nom de passeig de Cortés. (05) 

A començament del vuit-cents, com al segle 

anterior, tota aquesta zona del pla al voltant del quarter Vell 

continuà sent el lloc de les afores del poble, on es feien 

corregudes de bous. Així, el 1807 s'hi portà fusta per a fer un 

tancat o plaça de bous on s'havien de celebrar corregudes de 

novillos. (06) Però la primera notícia d'un passeig en aquest 

lloc és del 1872, quan l'Ajuntament acordà plantar una 

albereda en la carretera de Múrcia 

"con el objeto de hermosear la salida de la ciudad por la parte de 

poniente, hasta la distancia que permitan los escasos recursos de 
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este Ayuntamiento." 

Tanmateix, com els arbres s'havien de plantar 

ocupant una part de la cuneta de la carretera, abans de fer 

res, s'acordà demanar permís a l'enginyer cap de la 

província. (07) Però ja no tornen a haver-hi noticies a les 

actes municipals fins el 1877, quan l'alcalde Cortés exposà 

el projecte de plantació, considerant que aquell terreny, dit 

"las Eras, estramuros de esta ciudad", limitava al nord amb 

els eixamples del Quarter, propietat de Francesc Morante, 

"y como quiera que en el citado punto se han de plantar algunos 

árboles y el terreno que se necesita para la regularidad del paseo es 

parte de los ensanches del cuartel" 

s'acordà fer-ho tot, plantació d'arbres i regularització del 

passeig, amb permís del propietari, "quien podrá utilizarlo 

cuando lo crea conveniente." A més s'acordà que els arbres a 

plantar en aquest "paseo de las eras, frente al Quartel" foren 

"de la clase de los terebintos." (08) 

Com assenyala Calduch, l'apropiació lúdica dels 

voltants de la ciutat s'inicià amb la construcció de passeigs i 

la plantació d'alberedes com aquesta, els quals ja no es 

limitaven a ordenar un espai urbà definit, ni a marcar els 

camins d'accés a les ciutats, sino que passaven a tenir 

autonomia propia. (09) En efecte, el darrer quart del vuit-

cents el passeig de Cortés tingué gran importància en la vida 

urbana d'Elx, malgrat trobar-se tan apartat del centre. En 

certa manera, la funció d'aquest passeig per a la ciutat era 

semblant a la de les alberedes setcentistes situades en la 

perifèria de les poblacions, encara que tres quarts de segle 

més tardà. 

La construcció del passeig de Cortés fou ràpida i hi 

va haver intervencions importants. L'any següent de la 

primera exposició de Cortés, el 1878, ja es devia haver 

explanat alguna part del terreny i plantat alguns arbres, ja 

que el 04-07-1878 s'acordà utilitzar la fusta que sobrava de 

la maquinària i del taulat del cel de la Festa d'Elx per a 

construir bancs per a aquest passeig, encara dit de les Eres. 

(10) Aquell mateix any es va decidir arreglar el conjunt del 

passeig i, com que no tenia nom, es va batejar, com hem dit, 

amb el nom de passeig de Cortés, en honor a l'aleshores 

alcalde Joan Martí Cortés i Agramunt. El Capítol comissionà 

l'alcalde per a comprar arbres i s'acordà que 

"la tierra que existe en la era frente al huerto de palmas del 

ex-convento de San José se saque i se lleve a terraplenar el paseo de 

Cortés." 

També es publicà ban perquè 

"los vecinos de esta ciudad que tengan ruinas procedentes de obras 

las lleven a dicho punto." (11) 

El 1879 s'acordà activar les obres de les andanes 

del passeig, com també que hi tocàs la música els dies de 

festa per la vesprada. (12) I el 1880 fou un any important per 

al passeig, ja que hi va haver moltes intervencions i s'hi 

feren despeses substancioses. A començament d'any 

s'advertia que era molta la concurrència que anava els dies 

de festa al passeig de Cortés i, com que no hi havia prou 

seients, s'acordà construir vuit bancs de pedra. També es van 

fer despeses en arbres. Així mateix, uns mesos després, es 

tractà de la necessitat de "llevar a cabo las obras necesarias 

para acabar el paseo de Cortés." (13) Aquestes obres del 

passeig implicaren importants moviments de terra i canvis 

de rasant que suposaren, tot plegat, una inicial urbanització 

de la zona i facilitaren el paper de xarnera que prengué 

aquest jardí unes dècades més tard, en fer-se l'eixample, 

entre el poble vell i els nous barris de ponent. Així, el 

15-07-1880, l'alcalde exposava la necessitat 

"de que se terminen las obras del paseo de Cortés por la parte de 

mediodía, rellenando y elevando lo necesario el piso para dejar 

nivelada aquella parte con el resto de dicho paseo, formando un 

margen y verja en la línea recta que marcan los últimos árboles, 

desde levante a poniente, a fin de desviarlo de la vía pública." 

En l'acord d'aprovació de la proposta es torna a fer 

palesa la importància d'aquest passeig per al consistori, ja 

que s'indicà que s'aprovava 

"conociendo la Municipalidad que la obra que se propone es de 

imprescindible necesidad y reclamada por la opinión pública, 

porque sin ella no puede pasearse con comodidad y el ornato 

quedaria desatendido." (14) 

Aquestes obres d'urbanització afectaren el curs de 

l'aigua de la vessant de la Torre i els propietaris dels drets 

d'aquesta vessant, en compensació, demanaren quedar-se 

amb la que queia als costats del passeig. (15) A final de 

segle encara s'utilitzava prou aquest passeig, ja que a l'estiu 

s'hi col·locaven els fanals que hi havia al passeig de 

l'Estació, on només calien a l'hivern, i el 1895 s'acordà 

composar els bancs o seients que hi havia trencats. (16) 

Però la plantació d'arbres en uns llocs i el seu 

condicionament com a passeig, anava acompanyada de 

l'arrancament en d'altres, especialment a l'interior del poble 

vell. Així, el 15-11-1873, els veïns de la plaça de la Fruita 

van demanar l'arrancamet dels arbres que hi havia perque les 

arrels havien foradat les conduccions de les fonts d'aigua 

potable i la que conduïa l'aigua destinada a netejar 

l'escorxador, a més d'haver trencat "la bóveda de varios 

pozos", els quals "sólo son hoy un asilo de insectos 

incómodos y nocivos a la salud." Finalment, consideraven 

que 

"además, si en un tiempo tenían su objeto [els arbres], que era el 

proporcionar sombra a los vendedores y compradores en el 

mercado que se celebraba en dicha plaza, hoy que este ha 

desaparecido, su existencia sólo produce los perjuicios referidos sin 

beneficio de ninguna especia." 

El Capítol accedí i acordá que els veïns pagarien 

els treballs d'arrancar els arbres i que es vendria la llenya. 

(17) També el 1881 s'arrancaren arbres a diversos llocs 

d'Elx, alguns d'ells de grans dimensions, segons Ibarra, 

perque els veïns ho demanaven. (18) 

Una necessitat dels nous passeigs vuitcentistes era 

el mobiliari urbà, a vegades de lloguer, el qual començà a 

posar-se també el darrer quart del segle. Així el 24-05-1877, 

Josep Pérez es mostrà 

"deseoso de que esta población disfrute de todas las mejoras y 

comodidades que por su importancia reclama" 

i demanà que 

"se le conceda un servicio de sillas en los sitios públicos mediante 

un tipo de pago por el disfrute." (19) 

El 28-06-1877, el mateix Pérez, presentà una 

instància demanant permís per a instal·lar 

"columpios y otras diversiones que están a su alcance en el Salitre, 

siempre que no sean contrarias a la sana moral," 

la qual cosa fou autoritzada pel Capítol en la sessió 

celebrada aquell mateix dia. (20) No sabem com quedà 
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Pérez amb les engrunsadores, però el negoci de lloguer de 

cadires no degué anar malament, ja que el 1880 tornà a 

exposar que havia construït 

"un gran número de sillas para colocarlas en los paseos de esta 

ciudad, en los actos de concurrencia que por cualquier aliciente 

fueran llamados los vecinos a dichos centros de recreo" 

i demanava, i obtingué, el permís municipal per a llogar les 

cadires durant quatre anys, oferint 40 ptes. anuals a l'hospital 

de Caritat. (21) 
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13. PASSEIG DE L'ESTACIÓ 

 

Però entre totes les actuacions urbanes a Elx vinculades a les 

noves funcions i usos de la ciutat vuitcentista, la nova gran 

obra fou el passeig de l'Estació, originat per la construcció 

del ferrocarril d'Alacant a Múrcia, el qual creuà Elx pel nord 

de la població, a través dels horts de palmeres —fent-ne una 

gran destrossa— enmig dels quals es va situar l'estació. 

Consegüentment amb l'interès que despertà a Elx la 

instal·lació del ferrocarril, la burgesia il·licitana i 

l'Ajuntament van entendre des del primer moment que 

aquesta era la gran porta d'entrada a la ciutat del segle XIX i 

immediatament s'obrí el vial o carretera d'accés a l'estació 

del ferrocarril, tallant imcomptables palmeres i amb unes 

dimensions certament generoses, 30 metres d'amplada. En 

aquesta nova via es van fer importants obres d'urbanització 

que culminaren en l'elegant passeig-saló elevat del 

començament del nou-cents. 

La importància de les estacions de ferrocarril per a 

les ciutats del tomb de segle es palesa en el ressò que se'n 

feia Unwin, qui el 1909 recomanava que el projectista 

tingués especialment en compte la importància de les 

estacions de ferrocarril com a nou accés a les ciutats: 

"en las ciudades modernas las carreteras son menos importantes 

que el ferrocarril como canales de entrada y salida, y por ello es en 

el tratamiento de nuestras estaciones de ferrocarril donde se debe 

remarcar la sugerencia de la puerta de entrada. La gran arcada en la 

estación de King's Cross podría tener dicha fascinación, y si un 

amplio espacio abierto frente a ella pudiera haber sustituido los 

edificios mediocres y el estrecho carril de entrada, donde los 

camiones y autobuses se empujan unos a otros, amenazando la vida 

del pasajero que llega o se va, se podría haber conferido al menos 

una cierta dignidad a una de las modernas puertas de Londres. Muy 

a menudo, como en Paddington, la estación está completamente 

obstruida por los edificios construidos frente a ella, y las actuales 

entrada y salida no son nada más que un estrecho pasadizo a cada 

lado o a través del edificio, pero se pueden imaginar otros 

tratamientos de estaciones de ferrocarril con un amplio espacio 

delantero para el tráfico y con edificios flanqueándolo, 

confiriéndole a la entrada de la estación algún genuino tratamiento 

de acceso como característica más remarcable." (01) 

A Elx, tant el passeig de l'Estació com la mateixa 

estació del ferrocarril acomplien en certa manera aquestes 

característiques formals i urbanes demanades per Unwin. 

L'estació era un edifici romàntic, de planta baixa i pis, 

simètric, de planta rectangular, que pel nord donava a les 

vies dels trens, amb l'andana protegida per un trespol 

suportat per fines columnetes de ferro fos, mentre que al 

sud, enfrontat amb el passeig, hi havia un pòrtic on 

s'arreceraven els passatgers. (02) Pel que fa al passeig, era 

un gran eix recte de 300 metres de llargària i 30 metres 

d'amplària que unia el passeig de Bru amb l'estació, enfront 

de la qual hi havia una gran replaça per als carruatges. Per a 

obrir el passeig s'hagué d'ocupar una important superficie de 

terrenys plantats de palmeres pertanyents al vincle del Dr. 

Caro, de manera que el passeig quedà enmarcat per una 

bella vista dels horts que hi havia als dos costats. 

El 1884, abans d'inaugurar-se l'estació del 

ferrocarril, l'Ajuntament ja va veure una petició de diversos 

veïns que demanaven 

"la apertura de una vía recta que ponga a esta población en 

comunicación directa con la estación del ferrocarril." 

Hom pensà derrocar una de les casetes de la Mare 

de Déu, 

"en el atrio que da acceso a la servidumbre de carretera que, 

atravesando por los huertos de palmas de dicho vínculo [de Caro] 

llega hasta el partidor de Candalix." 

S'obrí un expedient on havien d'informar el mestre 

d'obres, la Comissió de Policia urbana i Obres, 

l'administrador del vincle de Caro i els veïns que 

vullguessen sobre 

"la conveniencia y utilidad de la apertura de la nueva vía de 

comunicación con la estación del ferrocarril." (03) 

Com diem, s'acordà que la nova via tingués 30 

metres d'amplària, i que, a canvi dels terrenys necessaris per 

a obrir-la, l'Ajuntament donàs 

"la servidumbre de carretera de la población al lado de dichos 

terrenos, que equivale una y otra cosa igual estensión y que 

regularmente habrán de ganar en valor los del vínculo con la 

permuta que solicitan." 

Es van veure els informes sol·licitats i es va 
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considerar 

"que desde inmemorial existe una servidumbre de carretera a partir 

de la casa número 21 del Doctor Caro, que atravesando por su 

planta baja llega hasta el partidor de Candalix; que de permutar la 

expresada servidumbre por otra de treinta metros de latitud desde la 

estación férrea en línea recta a la casita número 25 de dicho 

vínculo, por terrenos del mismo, los terrenos de este que linden con 

la nueva carretera han de ganar una tercera parte más de valor del 

que tienen en la actualidad; que la citada casita número 25 se halla 

en estado ruinoso y de gran peligro toda ella, la que se tasa en 

trescientas pesetas, y que las habitaciones que han de darse a la casa 

número 21 por efecto del aprovechamiento de lo que hoy es 

servidumbre pública, toda su planta baja, se valora también en 

trescientas pesetas." 

Vista l'equivalència de valors, com també els 

guanys que obtenia el vincle de Caro, s'acordà accedir al que 

havien sol·licitat els veïns i permutar la servitud de pas per 

l'antic portell de Granyana pels terrenys destinats al passeig 

de l'Estació; i la caseta de la Mare de Déu que es trobava en 

ruïna per la planta baixa de l'altra caseta. Amb els nous 

terrenys s'havia de formar 

"la nueva vía de comunicación para el servicio público entre esta 

ciudad y la citada estación." 

Finalment s'acordà vendre les palmeres que 

s'havien d'arrancar en pública subhasta. (04) 

La formació del passeig es va haver de completar pels dos 

extrems. En primer lloc es decidí acabar la part sud. El 

mateix 1884 s'acordà pagar 500 ptes. pel terreny que s'havia 

de prendre de la casa i de l'hort de Josep Gómez i Aznar, 

situat enfront de les cases de la Mare de Déu 

"para alinear la nueva calle que da entrada al paso de la Estación, 

debiendo la comisión de obras, con el maestro titular, señalar la 

línea a donde ha de guardar la retirada la pared de la citada casa y 

huerto del mencionado Sr. Gómez." (05) 

Uns mesos després es fixà sobre el terreny 

l'alineació al nord de la casa de Gómez, formant un espai 

lliure que acabava pel sud el passeig de l'Estació. L'alineació 

es féu de tal forma que la propietat del notari isqué 

clarament beneficiada, en contrast amb la permuta realitzada 

poc abans amb el vincle del Dr. Caro, ja que: 

"después de estudiadas varias proyecciones, se había convenido que 

la mencionada obra empieze en el angulo que forma la casa de D. 

José Gómez en la parte norte, lindante con la calle, y, siguiendo una 

recta, termina sobre la alcantarilla formada a la contraacequia, pues 

si bien con esta línea viene a ganar el huerto de D. Jose Gómez 

algunos metros de terreno del callejón que antes existia en el mismo 

punto, este terreno es de insignificante valor y puede darse en 

compensación del que pierde al entrar la fachada junto al ángulo 

expresado y además se evita un rincón en el referido paseo, que 

después de afearle sería siempre un foco de inmundicias." (06) 

Com hem dit, les reformes per a embellir el passeig 

de l'Estació foren constants, sempre en funció del ferrocarril 

i del fet que era la nova entrada a la població, el lloc per on 

arribaven els viatgers a Elx i del qual tots ells en parlaven. 

Així, Fuentes en arribar a Elx el 1887 referia que 

"un instante después para el tren frente a la que alguno llaman única 

bella estación del mundo que aunque no sea de gusto oriental como 

la opinión pública deseaba, corresponde a un tipo arquitectónico 

elegante y ligero." 

Respecte al passeig, Fuentes el qualificava de 

"avenida nueva de ingreso" i assenyalava que era 

"una gran vía con una avenida para carruages y dos calles paseo 

laterales, que habiendo roturado para ella parte de los huertos 

llamados de la Virgen, conduce a la parte árabe más alta de la 

ciudad y termina en la plaza de la Merced." (07) 

També en parlava favorablement Teodor Llorente, 

el 1899 en referir que 

"saliendo a un claro de aquella fantástica espesura, [el tren] se 

detiene ante la estación de Elche. No pudiera hallarse ésta mejor 

situada. Rodéala el palmeral casi por completo, dejando sólo 

abierto el sitio donde a muy corta distancia agrupa la populosa villa 

su caserío." (08) 

També Julio de Vargas observava el 1895 que 

"se llega a la estación entre dos filas de erguidas y apretadísimas 

palmeras, que parecen haber hecho un esfuerzo inmenso para dejar 

paso libre a la locomotora." (09) 

Finalment, el caràcter agradable d'aquesta nova 

porta d'Elx que havia esdevingut l'estació fou també 

subratllat per Ibarra, qui el 1895 deia que 

"levantada dentro del frondoso bosque de palmeras, produce gran 

entusiasmo a cuantas personas nos honran con su visita." (10) 

La primera preocupació del municipi fou dotar el 

passeig d'enllumenament i a finals del mateix any que arribà 

el tren a Elx i s'obriren l'estació i el passeig, el 11-12-1884, 

s'acordà col·locar 24 pals de fusta 

"en la carretera de la estación, para unir a ellos los 24 faroles del 

paseo de la Princesa, en los meses en que en este no haya de 

hacerse uso de ellos, encendiéndose a las oraciones las noches de 

obscuridad y apagándolos cuando hayan pasado los trenes de 

viageros, que será sobre las ocho de la noche, todo lo cual servirá 

interinamente hasta que se haga el alumbrado que corresponde a 

dicho paseo." (11) 

El 1885 s'acabà d'obrir el passeig de l'Estació per 

l'extrem nord i s'establiren condicions referents a la 

urbanització, drets i servituds de la nova via. L'alcalde 

exposà que 

"según sus noticias iba a consumarse el contrato por el que Dª 

Mariana Bru Obregon vendía al Excmo. Sr. Marqués de Casa 

Loring el terreno de su propiedad que media entre el partidor de 

Candalix y la estación del ferrocarril, que este Sr. cede para paseo y 

camino de acceso a dicha estación como prolongación del que la 

Corporación ha abierto." 

L'alcalde considerà que 

"desde el momento en que dicho terreno se destina a vía pública es 

ya incumbencia del municipio cuanto a ella se refiere" 

i amb la finalitat de 

"coadyuvar a este pensamiento y garantizar en todo tiempo las 

condiciones y servidumbres que la vendedora trata de reservarse 

sobre dicho terreno" 

proposava al Capítol diverses qüestions relatives al passeig: 

"1º Que el Ayuntamiento construya dos pasos nivel a ambos lados 

del referido paseo, que faciliten la entrada a los terrenos colindantes 

con caballerías y carruages. 2º Que se construya una pequeña 

alcantarilla que desde la parte derecha o levante del espresado 

paseo-camino facilite el riego a la parte de huerto que quedará a la 

izquierda o poniente, cuya alcantarilla se utilizará también para el 

riego de los árboles plantados hoy en dicho paseo si la elevación lo 

permitiese, pero sin penetrar en los terrenos colindantes. 4º Que en 

ningún tiempo se acordarán por el municipio plantaciones a ambos 

lados del paseo a menor distancia de tres metros de los terrenos 
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colindantes. 5º Y que se autoriza a la Sra. Dª Mariana Bru Obregon 

para que en los terrenos de su propiedad a ambos lados del paseo 

construya o edifique lo que tenga por conveniente siempre que 

observe y se sugete a las reglas de policía urbana que sobre 

edificaciones acuerde la Corporación." (12) 

Aquesta qüestió de l'acabament del passeig havia 

estat tractada criticament uns mesos abans a El Bou, tot 

considerant la importància que tenia per a Elx i aprofitant 

per a atacar l'alcalde Andreu Tarí: 

"¿Que pasa en la carretera de la Estasió? Tant de entusiasme uns 

mesos arrere, y tan de atropoll perque la Sra. Viuda de Bru no volia 

vendre el tros de hort que falta pera que esta puga aplegar hasta la 

Estasió, y tant de inconvenient ara que casà la Sra. Dª Mariana Bru, 

autorisa esta al seu marit D. Luís Cruz Casaprim, pera que se 

entenga en els compraors i se ixca de este pas? Señor Alcalde, voste 

y el Munisipi són els encarregats de ventilar este asunt, pues per 

més que el señor Marqués de Loring puguera tornar arrere en la 

paraula empeñà de pagar per son conte este terreno, no creem que 

el Munisipi deu en manera alguna abandonar este asunt, que podia 

donarmos dies de disgust si el dueño del terreno se veguera obligat 

a prendre una determinasió a causa de la inacsió de tots els 

interesats en este asunt. Confiem que este negosi se sanjarà a la 

machor brevetat posible, a vore si una volta tenim concluit este 

paseo." (13) 

Aquell mateix any, el 03-09-1885 s'insistí també en 

el tema de la llum i s'acordà de bell nou posar-hi els fanals 

del passeig de Cortés, aleshores de la Princesa d'Astúries, i 

encendre'ls en funció de l'horari dels trens que arribaven a 

Elx: 

"en vista de la variación que han sufrido los trenes que pasan por la 

estación férrea de esta ciudad, siendo la llegada de los correos al 

anochecer, se hacía indispensable que en el paseo o camino que 

conduce desde dicha estación a la ciudad se ponga alumbrado a fin 

de que los viageros que lleguen o se vayan en los precitados trenes 

puedan cruzar el indicado camino con las seguridades 

convenientes." 

S'acordà posar tretze pals 

"en el tránsito que media desde la casa de D. José Gómez a la 

Estación férrea, poniéndose en los citados postes otros tantos 

faroles de los del alumbrado público del paseo Princesa de Asturias, 

cuyos faroles se encenderán desde el anochecer hasta que se vaya el 

último tren correo." (14) 

Durant el que quedava de segle, aquests llums del 

passeig de l'Estació foren els mateixos que els del passeig de 

Cortés, i s'anaven intercanviant, segons l'estació de l'any. Per 

Sant Pasqualet, en maig, es posaven al Pla, on passaven 

l'estiu, i per la Mare de Déu de Lorito, en setembre, les 

portaven al passeig de l'Estació, on passaven l'hivern. (15) 

Els últims anys del segle es feren abundants obres 

d'infraestructura viària al passeig de l'Estació i el Capítol s'hi 

referí en nombroses ocasions. Així, el 1886 es feren dos 

murets a la vora del passeig, probablement per a separar la 

calçada dels horts de palmeres. (16) I el l887 tenim les 

primeres notícies de la urbanització i el condicionament 

d'aquesta via, quan s'acordà plantar-hi acàcies i llidoners. 

(17) Aquesta plantació, però, no es degué fer, ja que l'any 

següent, el 12-01-1888, el Capítol autoritzà l'alcalde per a 

dirigir la plantació d'oms i terebints, adquirir "las plantas que 

se considere necesario" i posar 

"los bancos rústicos que se acordó colocar en el mencionado paseo 

o camino de la Estación." (18) 

A finals del mateix 1888 s'acordà vendre en 

pública subhasta els arbres secs del passeig, probablement 

aquells que no havien aprés de la plantació feta aquest 

mateix any, i s'acordà posar-ne de nous. Aquest arrancament 

i aprofitament dels arbres fou adjudicat el 17-02-1889. El 

Capítol insistí també en que calia posar els bancs rústics, 

com s'havia acordat. (19) Aquests bancs es van posar l'any 

següent, ja que el 04-07-1889 el Capítol va veure els 

comptes de 72 bancs rústics que, finalment, s'havien 

col·locat al passeig, els quals costaren 113 ptes. (20) El 1891 

l'Ajuntament tornà a acordar fer reparacions, ço és que 

"se lleve a efecto la composición del paseo de la Estación, para lo 

cual debe efectuarse la oportuna subasta con arreglo a lo que 

permita el presupuesto." 

Uns mesos més tard s'aprovà el plànol i el 

pressupost fet per Pere León i Navarro per a la "reforma y 

arreglo del paseo" i s'acordà traure les obres a subhasta. 

Aquesta reparació del passeig, segons Navarro, havia de 

consistir en la 

"construcción de dos muretes de sostenimiento en las dos aristas del 

paseo central y la colocación de 16 bancos." 

Aquests bancs constaven només d'una plataforma 

horizontal sobre dos peus, tot fet de pedra, sense cap 

respatller. Com que la subhasta quedà deserta perque no hi 

hagué postor, s'acordà repetir-la, amb la condició d'utilitzar 

en l'obra la pedra picada del convent de l'Encarnació que es 

derrocava aleshores i del qual es devia traure gran quantitat 

de materials. Amb aquesta mesura es pretenia embaratir 

l'obra, ja que s'havien de fer de pedra els murs projectats 

inicialment de formigó, ço és: 

"los muros que se han de colocar en las aristas del paseo central 

sean de sillería, empleándose la que produce el derribo del 

ex-convento, en vez de hormigón." (21) 

En una altra sessió els capitulars afegiren que si 

aquests murs del passeig es feien de pedra i no de formigó, 

se'n podrien posar 40, en lloc dels setze que hi havia 

prevists. (22) El 1893 hi ha notícia que es van plantar 

palmeres, cosa estranya, ja que, com hem dit, no era costum 

la plantació de palmeres als jardins i passeigs d'Elx. 

Tanmateix, el 11-11-1893 el Capítol acordà pagar 10 ptes. 

per transportar una certa quantitat de palmeres destinades al 

passeig de l'Estació. (23) El 1895 s'acordà composar els 

bancs o seients trencats que hi havia. (24) Tanmateix no es 

degué fer cap reparació, ja que l'any següent, el 01-08-1896 

es tornà a considerar que aquests seients estaven trencats i 

s'acordà comprar-ne de nous. (25)  

Digam, finalment, que en aquest passeig, com 

també es feia al passeig de Cortés i a la Glorieta, tocava la 

banda de música, la presència de la qual assenyalava quins 

eren els llocs d'esbargiment favorits dels elxans a la ciutat 

vuitcentista. Així, el 27-02-1892 s'acordà que la banda tocàs 

per les festes de carnaval en el passeig de l'Estació. (26) I ja 

per acabar, el 1895, per a major confusió de la toponímia 

urbana de l'època, el passeig de l'Estació va rebre el nom de 

la princesa d'Astúries. (27) 

 

NOTES 

(01) Raymond UNWIN, La pràctica del urbanismo (1909), 1984, p. 

129. 
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14. CONVENT DE L'ENCARNACIÓ 

 

Com hem vist, el convent de l'Encarnació es trobava en mal 

estat ja des de la meitat del set-cents, però la mala situació de 

la fàbrica de l'edifici s'agreujà durant el vuit-cents. Així, el 

1820 n'advertien del mal estat els mestres Francesc Navarro 

i Joan Baptista Gonzàlez, els quals feren un informe, després 

de visurar l'esglèsia, segons el qual totes les voltes es 

trobaven clevillades: 

"las bóvedas y arcos de la nave y cruzero se hallan quebrantadas y 

rajadas furiosamente, desde las tribunas o vistas de la pared del 

coro, hasta la de el Altar Maior; dichas bóvedas y arcos han perdido 

su forma circular, descolgándose de su medio asia su centro. La 

bóbeda y pared de la testera de la capilla de San Antonio de Pádua, 

se halla rajada por uno de sus ángulos desde lo alto de la bóbeda 

hasta poco antes del piso de dicha capilla. Los terrados que cuvren 

dichas bóbedas se hallan inútiles sus trespoles, y demás obras que le 

acompañan. La torrecita o la campanita de tocar a misa esta vensida 

asia la calle, a punto de desplomarse." 

La conclusió dels mestres era que s'havia de tancar 

l'edifici i fer-hi les pertinents obres de consolidació: 

"que dicha Yglesia se cierre y no se selebre en hella a menos que no 

se aga una total reparación, y se desmonte dicha torrecita." (01) 

També amb ocasió dels informes que per ordre del Capítol 

es van fer arreu Elx, després dels terratrèmols del 1829 els 

mestres Francesc Aznar, Gonzàlez i Jaume Agueda 

insistiren en la gran ruïna que tenia l'edifici del convent, amb 

les parets clevillades i els trespols afonats: 

"El Convento, las paredes de Levante, Poniente i trasmontana muy 

quebrantadas; la Bóveda entre columnios también quebrantada y 

undiéndose. La techumbre de la pared a trasmontana inútil de un 

todo. El campanario rajado con grande quebranto. La pared de 

mediodía que sube a las vistas desplomada y amenasando ruina. La 

techumbre que cubre la Bóveda del altar mayor inútil. La Bóveda 

del Refectorio quebrantada de mayor consideración. Dos seldas 

inútiles." (02) 

Però fou amb la tempesta del 1853, en inundar-se 

per complet el convent, fins el punt que les monges haveren 

de desallotjar-lo aquella mateixa nit, que l'edifici es féu 

malbé d'una forma definitiva i irreversible. Segons l'acta de 

la sessió municipal que se n'assabentà dels danys, 

"el pavimento de la iglesia y demás del primer piso presentan 

varios hundimientos; la escalera está agrietada; las paredes 

comienzan a resentirse; algunas boardillas se desprenden, los caños 

que desaguan los terrados se han roto casi todos, y según el 

dictamen del maestro de obras, el edificio se halla inhabitable." 

L'Ajuntament, preocupat per la situació de les 

monges, escrigué al bisbe, tot comunicant-li la situació i 

recomanant el seu trasllat al palau bisbal o al convent de la 

Mercè, el qual oferia per a hostatjar les religioses, (03) com 

es va fer. 

Una vegada traslladades al convent que fou dels 

mercedaris, l'abadessa de la comunitat escrigué a 

l'Ajuntament per a agraïr-li les mercès rebudes i, tot seguit, 

envià una altra carta on proposava donar a l'Ajuntament el 

convent de l'Encarnació, situat a la Corredora, a canvi 

d'obtenir elles en propietat el convent de la Mercè, 

"con su templo y demás obras y derechos que al edificio 

pertenezcan." 

S'exposava en aquest document que el convent de 

la Corredora havia estat declarat en ruïna per l'enginyer 

provincial, que era impossible reparar-lo "por el crecido 

capital que para ello se necesita" i que la comunitat acudia a 

l'Ajuntament perquè, com a patró de les religioses, les 

ajudàs. Segons l'acta capitular la discussió entre els regidors 

i els majors contribuents "fué animada y detenida", però 

tothom estigué d'acord en que s'havia de protegir les monges 

i que 

"aún cuando en la permuta la Comunidad obtuviese grandes 

beneficios, atendida la solidez y capacidad del ex-convento de 

Mercenarios (sic) y su hermoso templo, el Ayuntamiento no siente 

graves perjuicios, porque ningunos productos obtiene de aquel 

edificio." 

Es considerava, així mateix, la utilitat del convent 

de l'Encarnació per a instal·lar-hi les escoles d'Elx, ja que 

"si bien es necesario demoler en su mayor parte el Convento que se 

proponen ceder las religiosas, pueden quedar sin embargo el de 

profundis y refectorio donde estará con comodidad y suficiente 

ventilación la Escuela Superior, y hacerse con poco gasto dos o tres 

locales de un solo techo para las elementales, que hoy no se sabe 

donde colocar por haberse declarado ruinosos los edificios que 

antes ocupaban." 

Així, doncs, s'acordà accedir a la permuta per 

unanimitat dels vint-i-set regidors, tot obrint un expedient, 

en el qual, però, no s'havien de taxar les dues propietats 

"porque tratando la Municipalidad en este negocio de ejercer 

únicamente un acto de beneficencia y no de llevar a efecto un 

contrato lucrativo, era inoportuno el justiprecio." 

Finalment, el 07-02-1854, l'alcalde Jeroni Martí 

Cortés i Agramunt féu un ban exposant al públic la permuta 
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proposada 

"a fin de que cualquiera de los vecinos de esta villa pueda deducir 

las reclamaciones que crea conveniente." (04) 

Per una Reial Ordre del 25-04-1854, el govern 

accedí a la permuta, la qual cosa fou comunicada a 

l'Ajuntament pel governador de la provincia. El Capítol veié 

aquesta comunicació en sessió del 18-05-1854 i acordà 

atorgar l'escriptura pública de la permuta; així es féu pocs 

dies després, el 27-05-1854. (05) Als pocs dies el president 

donà compte al Capítol de l'atorgament de l'escriptura i posà 

les claus del convent de l'Encarnació a la disposició de la 

municipalitat, qui acordà nomenar una comissió perquè 

s'incautàs d'aquelles claus i fes un inventari dels objectes 

existentes en l'immoble. (06) Així, s'inventariaren les portes, 

les finestres, els panys, els balcons, les reixes i les bigues 

que hi havia en el moment de prendre-hi possessió, 

distingint els objectes segons les diverses classes i mesures. 

També es va donar compte dels altars de talla i de les 

imatges que s'havien deixat les monges. (07) 

Immediatament es començaren a fer obres en el 

convent i a reutilitzar els materials que es podien aprofitar: el 

mestre d'obres Vicent Penalva presentà el 26-09-1854 un 

certificat d'obres per un valor de 1.541 reals. (08) El 

desmuntatge de l'edifici continuava el 1855, quan la 

Comissió d'Ornat s'havia d'encarregar 

"de la estracción de las ruinas que existen en el interior del 

Ex-convento de Monjas de esta villa [i] del fierro, madera u otros 

efectos que puedan ser útiles para otras obras." (09) 

I, curiosament, malgrat el mal estat de l'immoble, 

es començà d'immediat a establir-hi els usos públics que 

s'havien donat al convent de la Mercè: teatre, escoles i, més 

endavant, una plaça de bous. (10) Segons Ramos, aquell 

mateix estiu del 1854 es van fer ja algunes representacions 

en un teatre improvisat en el pati del convent, (11) però 

l'estat d'algunes parts de l'edifici oferia perill i quan la 

Comissió d'Ornat examinà l'edifici, va concloure que es 

trobava 

"a punto de desplomarse en algunos puntos, en especial la parte de 

poniente de lo que fué iglesia, la de levante del que fué dormitorio 

de las monjas y que linda con la calle de la Corredora y el lienzo de 

la parte del norte que sirvió de enfermería a las mismas y está a la 

calle denominada de las Monjas." 

La Comissió pensava que 

"desmontando los dos últimos pisos de los de las indicadas 

habitaciones y formando dos o tres pilares al poniente de la 

Yglesia, podrá sostenerse el resto del edificio y quedar con la 

solidez necesaria para evitar cualquier desgracia, a la par que 

podrían habilitarse sus salones para las escuelas de instruccion 

primaria." 

S'obrí un expedient per a deliberar el que calia fer i 

el 10-02-1855, els albanyils Vicent i Geroni Penalva 

ratificaven l'informe de la Comissió d'Ornat i declaraven la 

necessitat urgent de desmuntar diversos pisos i de fer pilars 

per a contrarrestar l'espenta dels arcs de l'esglèsia, els quals 

es trobaven oberts. Als pocs dies, el 16-02-1855, el Capítol 

acordà que la Comissió 

"haga los pilares, desmonte las dos cubiertas que se indican, repare 

los simientos de las paredes que dan a la Corredora y cualquiera 

otra cosa que sea necesaria." (12) 

Però malgrat aquest acord, no es degué fer cap 

obra ja que l'any següent, el 15-07-1856, la Comissió 

d'Instrucció primaria se'n féu ressò d'una exposició dels 

mestres de la vila on exposaven les dificultats de fer classe 

per les males condicions dels locals, estrets i amb poca llum, 

tant els propis de la municipalitat com els particulars. També 

és indicatiu que no s'havien fet obres de condicionament el 

fet d'exposar la necessitat d'habilitar el convent, "destruido 

en la actualidad", on cabrien dues escoles de xiquets i dues 

de xiquetes, a més d'habitacions per als mestres. Hom 

considerava que, encara que el cost de la reparació seria de 

12.000 reals, en posar les escoles al convent, s'estalviarien 

els lloguers dels locals on aleshores es trobaven. El Capítol 

acordà demanar a la Diputació provincial l'autoritzció de les 

obres i, una vegada aprovades per la Diputació, s'acordà fer 

un pressupost de les despeses. Les obres s'havien de fer per 

administració, extrem aquest que també fou autoritzat per la 

Diputació. (13) A l'Arxiu municipal hi ha fins i tot un 

croquis esquemàtic de les reformes, titulat Plan de la 

distribución de locales en el edificio de las Monjas para las 

clases de instrucción primaria de ambos sexos, el qual es 

degué fer aquest mateix any del 1856. (14) Les obres es van 

començar, però als pocs mesos el comissionat comunicà a 

l'Ajuntament que no hi havia diners per a continuar-les i 

com que l'Ajuntament tampoc no en tenia, les obres es van 

suspendre. (15) L'any següent, el 1857, l'Ajuntament acordà 

demanar al governador una subvenció per a poder acabar les 

obres d'aquestes escoles al convent de l'Encarnació. (16) 

En contrast amb les dificultats que van tenir les 

escoles per a instal·lar-s'hi, les representacions teatrals en el 

pati van ser un éxit d'immediat. Així, el 1858, segons els 

Papeles curiosos, s'hi instal·là un teatre, vist l'èxit de les 

representacions que s'hi van fer el 1854 i la poca capacitat 

del teatre de l'arxiu de la casa consistorial, on també es feien 

funcions: 

"en 4 feb. 1858 se hizo en el patio del edificio que fué Convento de 

Monjas de Santa Clara de esta villa un teatro bastante capaz de 

verano, con sus palcos, etc. y toda aquella temporada se divirtió el 

público de Elche cómodamente en aquel edificio improvisado." 

(17) 

Finalment, l'obra de reparació del convent s'acabà i 

les escoles s'hi pogueren instal·lar, però poc després va 

sorgir un greu conflicte entre els mestres i els usuaris del 

teatre de fusta que havien construït al pati. Així, el 1860, 

alguns professors d'instrucció pública i vocals de la junta 

local exposaren els inconvenients 

"que para la enseñanza producían la esistencia del teatro de 

aficionados construido en el patio descubierto del edificio en que se 

hallan reunidas la mayor parte de las escuelas y lo prudente que 

sería deshacerlo." 

A la sessió del Capítol, els regidors entaularen un 

viu debat i, per sis vots contra dos, s'acordà 

"que se disponga lo necesario para el derribo por los empresarios 

del mencionado teatro, dejando el sitio que ocupa espedito y sin 

obstáculo alguno dentro del término prudente y necesario." 

Els bancs que hi havia al teatre, els quals eren de la casa 

capitular, s'havien de tornar al seu lloc i, 

"con el fin de mejorar el patio descubierto existente en el 

ex-convento de monjas, hoy local destinado a la instrucción 

primaria y sirve en algún modo de distracción a los niños, se acordó 

que se plantasen árboles, por calles, o como mejor les parezca, en el 
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referido local." (18) 

Tanmateix, Lluís Gonzaga Llorente i altres 

"aficionados dramáticos y filarmónicos" es queixaren al 

governador, demanant la revocació dels acords de derrocar 

el teatre de fusta i de tornar els bancs a l'Ajuntament. El 

governador demanà un informe al consistori i, en la sessió 

del Capítol, els regidors favorables i contraris al teatre de 

fusta tornaren a discutir el tema i la conveniència o no de 

que hi hagués un teatre vora les escoles, si aquest s'adaptava 

o no a les normes sobre teatres i si se n'havia d'adaptar o no, 

essent com era un barracot de fusta per als aficionats. (19) 

Finalment, el governador revocà la decissió municipal de 

desmuntar el teatre de fusta i autoritzà la 

"Compañía Dramatica de aficionados para continuar dando 

funciones." (20) 

Les escoles establertes al convent continuaren 

també funcionant i en algun moment es pensà fins i tot en 

construir-hi un nou edifici, segons es dedueix d'un projecte 

datat el 24-03-1862, redactat per l'arquitecte provincial 

Josep Ramon Mas. L'arquitecte preveia construir una 

"escuela superior para sesenta niños", la qual, segons la 

memòria, es situava en el solar de l'esglèsia del convent de 

l'Encarnació. Aquesta nova escola era molt senzilla, a penes 

un rectangle amb planta baixa i pis, però té l'interès que, 

malgrat no construir-se mai, aquest fou el primer projecte 

d'una escola de nova planta a Elx. (21) Aquell projecte devia 

ser resultat de la necessitat de disposar d'un local per a 

escoles, ja que l'estat del convent continuava sent dolent i la 

destrucció avançava a poc a poc. Com que no hi havia 

diners per a fer reparacions, s'havien d'anar derrocant les 

parts que oferien un perill més imminent. Així, el 1863 un 

veí, Josep Bañon, denuncià l'estat del mur de llevant del 

convent, el qual deia que es trobava 

"en tan mal estado que puede fácilmente desplomarse y traer fatales 

consecuencias." 

El Capítol demanà l'informe de la Comissió 

d'Ornat i tant aquesta com el mestre d'obres Pere Fluxà foren 

favorables a derrocar aquell mur. (22) 

Durant els anys seixanta, hi va haver algunes obres 

en l'escola de xiquets. Així, el 1866 el Capítol va veure el 

pressupost de les despeses de desmuntar i renovar el "local 

destinado para escuela de niños", el qual amenaçava ruïna. 

Però encara que es va acordar derrocar aquell local i vendre 

les fustes que no aprofitaven per al nou edifici que s'havia de 

construir, els mesos següents es van pagar rebuts de 

despeses per obres de reparació, la qual cosa evidencia que 

no es derrocà l'obra vella i se'n féu una nova, sino que, com 

era costum, es feren les obres mínimes de manteniment. (23) 

Però el 1868 s'insití en que les escoles es trobaven en mal 

estat i es donà compte que s'havia afonat un comú, ço és 

"haber ocurrido un undimiento completo del local escusado de la 

escuela de niñas de la parroquia de Santa María e inutilización en 

parte también del escusado de la del Salvador, cuyos locales están 

contiguos, siendo indispensable su pronta reparación." (24) 

El 1872, hagut compte del mal estat de les escoles 

del convent, es nomenà una comissió perque estudiàs els 

antecedents sobre la propietat de l'edifici i deduir les 

intervencions possibles per a millorar-lo. (25) Tanmateix, 

l'estat de l'obra devia ser molt dolent i el municipi no devia 

disposar de fons, ja que el 1876 es tornà a donar compte que 

"el local donde está la enseñanza de niñas está en estado bastante 

ruïnoso" 

i de nou, com a únic remei, s'acordà que hi anàs una 

comissió amb el mestre d'obres a fer una inspecció. Tampoc 

ara s'acordà fer cap reparació i a les poques setmanes els 

mestres arribaven a dir que perillava la vida dels alumnes, 

però de bell nou l'únic acord que es va prendre fou que anàs 

una comissió a inspeccionar. (26) Finalment, el 1879 el local 

on hi havia instal·lada l'escola superior es trobava tan ruinós 

que s'hagué de traslladar a la casa vestuari, en el carrer de la 

Fira. (27) 

El 1873 l'Ajuntament féu una proposta interessant, 

però absolutament aïllada i sense continuïtat, segons la qual 

s'havia de fer del conjunt del convent de l'Encarnació un 

gran edifici cívic i administratiu, a la manera de molts dels 

convents desamortitzats en altres ciutats espanyoles. Així, 

l'Ajuntament considerà que no hi havia a Elx cap altre 

edifici, si no era aquest, on establir l'audiència, la caserna de 

la Guàrdia Civil 

"y demás oficinas y dependencias que necesite y exija la 

importancia de esta ciudad, con lo que se conseguiría no solo llenar 

una gran necesidad, sino también embellecer la principal calle de la 

población con nueva construcción, evitando el pobre y repugnante 

aspecto que presenta en toda la pared que el referido edificio 

ocupa." 

Tanmateix, aquella corporació no estava gaire 

assabentada dels afers ciutadans, ja que per a portar 

endavant el projecte, s'acordà demanar al govern la cessió 

absoluta i perpètua de l'edifici del convent a l'Ajuntament (ja 

obtinguda, per permuta, vint anys arrere), el qual s'obligava 

a mantenir-hi també els establiments d'instrucció primària i a 

destinar la resta 

"para los usos que aconsejen el servicio público, la conveniencia 

general y el ornato de la población." (28) 

En aquells moments, l'única part del convent que 

es podia utilitzar devia ser el pati, i un altre ús que s'hi va 

donar, a més de teatre, fou l'establiment de la fira de Sant 

Andreu. Així, el 1870 s'hagué d'ajornar aquesta fira pel mal 

estat sanitari de la població, ja que hi havia una epidemia de 

febre groga, però quan ja es podia celebrar la fira, la data 

coincidia amb la festa de la Vinguda de la Mare de Déu en 

el seu centenari, així que el Capítol acordà que es fes 

l'esmentada fira en el pati del convent de l'Encarnació, "para 

que quede desahogada la plaza Mayor." (29) 

Però la funció que durant més temps acomplí 

aquest pati, després de la de teatre, fou la de plaça de bous. 

Així, el 10-06-1872, segons Ramos, començà a 

construir-se'n una, de planta hexagonal, amb palcs, sota la 

direcció del mestre d'obres Marià Llofriu. Aquest ús hi va 

romandre durant prou anys, ja que el 1878 l'Ajuntament 

donava permís a un empresari perquè ocupàs el pati del 

convent i hi fes corregudes de bous, pagant al municipi 15 

ptes. per cada funció. El 1880, segons Ramos, continuaven 

celebrant-s'hi corregudes de bous i el 1882 els empresaris 

arribaren a demanar ampliar la plaça, la qual cosa no se'ls va 

autoritzar. (30) Però el cap econòmic de la província estava 

interessat en aplicar les lleis desamortitzadores i quan el 

1880 s'assabentà que en aquest pati es feien corregudes, 

demanà que s'inventariàs la part del convent que es 

destinava a plaça de bous per tal de procedir-ne a la venda. 
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Tanmateix, l'Ajuntament s'oposá a tal mesura, al·legant que 

el convent estava cedit per a escoles 

"y no queda ninguna parte del edificio sobrante, pues el que existe 

sin hallarse ocupado en las expresadas escuelas es absolutamente 

indispensable para entrar y salir en los expresados locales, y que si 

bien existe un circo de madera que sirve para cerrar alguna que otra 

novillada en el verano y tiempo de vacaciones, se destina su 

producto al Hospital de Caridad de esta Ciudad." (31) 

Uns mesos després encara, una comissió de venda i 

d'investigació demanava a l'Ajuntament si era cert que el 

pati de l'ex-convent de l'Encarnació es destinava a plaça de 

bous. El Capítol acordà contestar que no, amb inexactitud 

notòria, com podem comprovar. (32) 

Probablement, aquests intents continuats per part 

del govern de vendre els béns desamortitzats i comunals, 

així com el malbaratament dels diners de la venda del 

Saladar i de l'edifici del quarter Vell, com veurem més 

endavant, degueren ser bons motius per a que l'Ajuntament 

convertís el convent de l'Encarnació en plaça pública a la 

primera ocasió que tingué, impedint-ne així definitivament 

la venda de l'edifici o del terreny. Certament l'estat de 

l'immoble devia ser molt dolent els últims anys que restà 

dempeus, ja que el 1882 el Capítol tornà a tractar del mal 

estat de l'escola de xiquetes que hi havia encara, i el mateix 

any, els propietaris de la plaça de bous instal·lada al pati 

obtingueren permís per a derrocar una part ruïnosa 

corresponent al que havia estat abans escola de xiquets. (33) 

El 1884 també diversos veïns exposaren la mala situació del 

convent i el mestre d'obres Pere Fluxà Aznar i la Comissió 

de Policia Urbana i Obres exposaren al Capítol la necessitat 

de derrocar la part que fou casa del mestre, 

"por constituir un peligro inminente para el vecindario y ser 

imposible su reparación, porque como obra antigua serían los 

gastos mayores que si se reedificase." 

Així, doncs, el Capítol acordà derrocar també 

aquella construcció. (34) 

Els anys següents l'Ajuntament seguí derrocant 

diverses parts inútils del convent, però el 1891 s'esfondrà de 

sobte un bon tros de l'edifici i el Capítol acordà obrir un 

expedient. Als dos dies l'Ajuntament tractà l'estat ruïnós del 

convent i considerà que de l'expedient incoat resultava la 

necessitat de derrocar-lo per complet. Els mestres d'obres 

informaren 

"que los muros exteriores, o sean las fachadas de los cuatro vientos 

se encuentran desplomadas, que los centros de gravedad salen de 

sus bases de la mitad del grueso de aquellas, que existen dos muros 

paralelos llenos de grietas y faltas de conexión de sus materiales, 

por cuyas razones eran de dictamen debía procederse al inmediato 

desmonte de sus fábricas con las precauciones recomendables en 

casos tan peligrosos que, como el presente, quizá antes de recibir la 

piqueta del operario se derrumben y arrastren a los que intervienen 

en estas operaciones." 

Així, doncs, en aquesta ocasió s'acordà, ja 

definitivament, procedir a la 

"inmediata demolición de todo aquel edificio, bajo la inspección de 

la Comisión de policía y obras del Ayuntamiento" 

com també de diversos regidors, 

"efectuándose aquella operación sin las formalidades de la subasta, 

atendida la extraordinaria urgencia." (35) 

Als pocs dies ja es treballava en l'enderroc del 

convent i el Capítol acordà vendre els materials que s'hi 

treien. Tanmateix, unes setmanes més tard se'n tornaren 

arrere d'aquesta venda, ja que, com hem vist, havia quedat 

deserta la subhasta de les obres del passeig de l'Estació i 

s'acordà utilitzar-hi els carreus del convent. (36) Al mes i 

mig, el 16-05-1891, ja s'havia acabat de derrocar el 

sis-centista convent de l'Encarnació d'Elx i es donava 

compte al Capítol de la relació de despeses de les obres. (37) 
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15. GLORIETA DEL DOCTOR CAMPELLO 

 

Amb la permuta feta a meitat del vuit-cents entre 

l'Ajuntament i les monges de Santa Clara per la qual l'orde 

es quedava amb el desamortitzat convent de Santa Llúcia o 

de la Mercè, i la vila amb el convent de l'Encarnació, 

s'iniciava un episodi important de la urbanística a Elx que 

desembocà en la formació de la Glorieta, el primer jardí 

públic de la ciutat que esdevingué l'espai més característic 

per a la burgesia del tomb de segle. Això fou possible a 

finals del vuit-cents, després que, com hem vist, s'enderrocàs 

totalment l'edifici del convent, amb la qual cosa quedà lliure 

un espai de grans dimensions situat fora del recinte 

amurallat, vora la Corredora, en un punt estratègic per a la 

transformació de la ciutat burgesa, ja que articulava la vila i 

els barri de Santa Llúcia i del Salvador. En aquest solar, com 

diem, es féu la Glorieta del Dr. Campello, un nou espai 

públic amb el qual s'aconseguia a Elx tenir una nova plaça 

major o, millor, un jardí situat al mateix centre físic de la 

ciutat, en un lloc clau que posava en relació els eixos i els 

punts nodals més importants de la ciutat vuitcentista: la 

plaça de Baix, la Corredora, el carrer Ample i la plaça de la 

Mercè. Així, la Glorieta esdevingué d'immediat el centre 

vital d'Elx pel que feia a l'esbargiment i desplaçà els altres 

passeigs i places destinades a estança. Al llarg del segle XX, 

la Glorieta ha estat l'espai públic més estimat pels il·licitans i 

un dels pocs espais públics que, malgrat haver estat objecte 

de reformes, canvis, i intervencions continuades, han 

mantingut fins ben avançat el segle l'ús i la configuració que 

se li havia donat a final del vuit-cents. 

Podem considerar que la formació de la Glorieta 

fou una actuació tardana, però encara efecte de la 

desamortització del 1835, tant pel fet que el terreny procedia 

de la permuta d'un edifici desafectat com pel fet que 

l'enderroc d'un convent per a fer un jardí al solar resultant 

fou un dels episodis més comuns a les ciutats vuitcentistes. 

Com assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, les obres de 

reforma en l'interior de les poblacions aprofitant l'enderroc 

d'edificis desamortitzats arribaren fins el darrer quart del 

segle XIX i, en ocasions, com hem vist a la ciutat de 

València, al mateix segle XX. (01) 

La Glorieta d'Elx era un resultat típicament 

vuitcentista, constituït com un jardí amb arbres, tanca de 

ferro i un templet enmig per a la banda de música, que 

produí un esponjament de la trama urbana. Durant el vuit-

cents el passeig amb arbres i el jardí urbà adquiriren una 

gran significació en situar-se dins les ciutats com a 

contrapunt de la plaça buida d'èpoques anteriors on, com a 

molt, una font o un bàsil eren tot el mobiliari urbà que hi 

havia. Arbres, bancs, tanques, roserars, etc. contrastaven 

amb la part edificada del teixit urbà on s'insertaven i 

adquirien un valor emblemàtic dels nous costums urbans 

que s'imposaven entre la classe dominant en la ciutat. (02) 

La voluntat popular perquè l'espai que resultà de 

l'enderroc del convent de l'Encarnació fos un plaça pública 

es manifestà d'immediat i, curiosament, mitjançant el nom 

que els veïns van triar per a batejar-la. Així, abans inclús que 

s'acabàs l'enderroc del convent, es presentà a l'Ajuntament 

una instància datada el 21-04-1891 signada per molts veïns, 

en la qual es demanava 

"que la plaza que deja el ex-convento derribado, la más espléndida, 

la más capaz, la más espaciosa, lleve el nombre de D. Manuel 

Campello, para que de este modo se eternice el de esa eminencia al 

correr de los siglos." (03) 

El 25-04-1891, el Capítol veié aquesta instància 

relativa, segons l'acta, a que "la plaza que quedaba con el 

derribo del convento" dugués el nom del Dr. Campello, però 

hom considerà que no es podia prendre cap acord, ja que 

encara no s'havia decidit res sobre el solar, ni tan sols si 

havia de ser o no una plaça. (04) Tanmateix el mateix 

Ajuntament li seguí donant a l'espai que quedà buit els usos 

d'un espai lliure públic i, així, el 08-08-1891, el Capítol 

acordà que s'hi instal·làs la fira de Sant Andreu. (05) El 

mateix 1891 hi havia instal·lat també un circ, segons l'acord 

del Capítol del 22-10-1892, pel qual es decidí que se n'anàs i 

deixàs expedit el solar. (06) També, des del 1891, s'hi donà 

l'ús més característic dels passeigs burgesos vuitcentistes: els 

concerts de banda de música, en aquest cas promoguts per 

un grup de particulars que obriren una subscripció popular 

perquè la banda tocàs cada dijous en un templet que havien 

muntat expressament en allò que popularment ja 

s'anomenava "plaza del convento." Fet i fet, el mateix 

Ajuntament col·laborà amb 100 ptes. a la replega de diners. 

(07) Finalment, el 13-04-1893 l'Ajuntament aprovà per 

aclamació que "la plaza del antiguo ex-convento de monjas 

llevara el nombre del esclarecido ilicitano, el sabio Doctor 

Don Manuel Campello Antón." Evidentment, aquest acord 

duia implicit el reconeiximent que aquell espai era una plaça 

i no un solar edificable, possibilitat que mai més no es tornà 

a plantejar. (08) 

Per a calibrar la importància que la Glorieta tingué 

a Elx com a afirmació de la burgesia local cal pensar que 

aquí hi havia el germen per a formar una ciutat agrícola i 

industrial, però no de serveis: en efecte, no hi havia ni 

terrenys comunals de pastures pròxims ni els grans jardins 

de les capitals, resultat de l'assentament de nobles i burgesos 

als carrers o als eixamples. Tampoc no hi havia, òbviament, 

parcs reials que poguessen ser utilitzats pel públic una 

vegada esdevinguts espais burgesos, com a les ciutats on hi 

havia possessions reials o nobiliàries, com ara el Real Sitio 

del Buen Retiro de Madrid, convertit en parc municipal amb 

la revolució del 1868 o el Bois de Boulogne de París, 

convertit en parc municipal el 1853, o el Bois de Vincennes, 

també a París, cedit a l'ajuntament el 1860. (09) En realitat, 

l'equivalent dels grans parcs públics de les ciutats d'Europa 

fou a Elx el Parc Municipal, construït, com veurem, mig 

segle després, el 1946, en un hort de palmeres propietat de la 

Mare de Déu de l'Assumpció. 

D'altra banda, la Glorieta tampoc no era una plaça 

amb arrels setcentistes, ja que en cap moment es plantejà 

incloure cap normativa, ordenances o intervenció directa que 

regulàs les característiques arquitectòniques dels edificis. 

Així, malgrat la importància urbana en haver-hi creat un 

frondós jardí, cim de les aspiracions burgeses il·licitanes, el 

resultat formal fou pobre, mancat de monumentalitat i amb 

poc interès arquitectònic ni urbanístic. Però quan es féu la 
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Glorieta d'Elx, a final del vuit-cents, les actuacions urbanes 

eren ja plenament romàntiques i hom no es plantejava ja fer 

places neoclàssiques, amb pòrtics i unitat arquitectònica com 

la Reial de Barcelona (1848) o la Nueva de Sevilla (1850). 

En la segona meitat del segle es revisà la concepció de 

natura i la seua integració en el medi urbà i la plaça deixà de 

ser un espai construït que tenia relació amb l'edificació per 

tal d'esdevenir un lloc buit enmig de la trama. La plaça no 

era ja un espai definit per l'arquitectura, sinó un lloc on es 

podia gaudir d'un tros de natura. El seu ús no era ja tampoc 

el mercat o la relació social, sinó l'estança i l'oci. (10) La 

Glorieta d'Elx responia a la necessitat sentida des de meitat 

del vuit-cents de fer places que airejassen la tupida trama 

dels centres urbans i, a la vegada, creassen un espai 

d'estança, un recer fora de la de circulació. (11) 

Fet i fet, el primer projecte de parterre a la Glorieta 

s'encarregà aviat, a penes tres anys després de posar-li el 

nom, i l'execució fou immediata. En sessió del 04-01-1896, 

el Capítol autoritzà l'alcalde 

"para que encargue la confección y trazado de un proyecto de 

parterre, con objeto de hermosear la plaza del Doctor Campello" 

a l'enginyer agrònom Marià Llofriu i Ybarra, (12) qui devia 

ser el mestre d'obres del mateix nom que féu abundants 

obres a l'Elx de les dècades finals del vuit-cents. A les 

poques setmanes, l'alcalde presentà aquest projecte de 

parterre que fou aprovat en la mateixa sessió. (13) 

Immediatament es feren abundants despeses en arbres i 

instal·lacions, els rebuts de les quals eren puntualment 

aprovades pel Capítol, la qual cosa demostra fins a quin punt 

aquesta plaça tenia importància en la vida cívica. A la 

setmana d'haver aprovat el projecte de Llofriu, el 

08-02-1896 s'acordà la plantació d'arbres segons el projecte i 

als vint dies, el 29-02-1896, s'havien gastat ja 179 ptes. en 

els arbres i els jornals d'obrir els clots per a plantar-los. (14) 

Els mesos següents es gastaren 275 ptes. en arbres comprats 

al mateix Marià Llofriu per als parterres, 88 ptes. en pagar 

jornals i materials "invertidos en el acarreo de estiercol i 

trabajos hechos en dicho parterre", 100 ptes. en tapar els 

pous o aljubs, 560 ptes. en pagar a Llofriu els honoraris de 

projecte i altres despeses i 346 ptes. "por la última remesa de 

plantas." Finalment s'acordà instal·lar-hi l'enllumenament 

elèctric. (15) 

Aquest darrer fou un aspecte del nou jardí tractat a 

bastament. Així, en sessió del 24-07-1897, el Capítol insistí 

en que s'hi posaria un "foco de luz eléctrica de arco voltaico" 

per tal d'augmentar l'enllumenament 

"con el fin de proporcionar la mayor comodidad al público y en 

vista de la necesidad observada de que el parterre esté alumbrado 

suficientemente por las noches, puesto que a él concurren 

diariamente gran número de vecinos." (16) 

Uns mesos després, el 09-10-1897, es van veure 

les condicions per a posar un 

"foco eléctrico de la misma intensidad que el que hay en la plaza 

Mayor, sobre columna de fundición." (17) 

Una altra novetat fou que en sessió del 29-01-1898 

s'acordà fer obres per a regar els parterres d'aquesta plaça 

amb aigua dolça, conduint-la fins un dels dipòsits que hi 

havia a la mateixa plaça. L'obra es féu immediatament i el 

dipòsit i la conducció, com també la reposició dels arbres 

secs, costà 476 ptes. (18) Per a completar l'obra del parterre i 

per tal de protegir-lo, el 24-02-1898, l'alcalde proposà tancar 

la plaça amb un mur i, quan hi haguessen diners, posar-li un 

reixat de ferro, ja que considerà que 

"por muchos que sean los deseos de que todos estamos animados en 

favor del paseo o jardín de la Plaza del Dr. Campello, la 

experiencia había venido a demostrar que todo resultaría siempre 

inútil como no se procediera al cierre, con muro por ahora y más 

adelante, cuando lo permitieran los recursos del Ayuntamiento, con 

verja y puertas de hierro, por lo que proponía se procediera a la 

mayor brevedad a la realización de dichas obras." 

El Capítol ho aprovà i facultà l'alcalde per a fer les 

obres, a més de posar més enllumenament elèctric i bancs. 

(19) Les obres continuaren els anys següents. Així, el 1899 

es portaren carros de terra i arena per a arreglar la plaça i es 

pagaren per aquest concepte 156 ptes. A més, a proposta de 

l'alcalde, s'acordà també comprar bancs de ferro. (20) 

Com hem dit, no hi hagué cap normativa unitària 

per a les cases que havien d'envoltar el nou jardí, però a 

canvi l'Ajuntament hi definí l'alineació del llenç de llevant, 

tot seguint la pràctica urbanística de les alineacions de 

façana que, com veurem, fou habitual a l'Elx de les últimes 

dècades del vuit-cents. El 1897 els propietaris de les cases 

d'aquest llenç de llevant de la plaça del Dr. Campello ja 

demanaren una alineació recta, de cantó a cantó, amb la qual 

tots ells podrien ocupar un tros de via pública, ço és 

"se obligan a reformar las fachadas de dichas casas, saliendo a la 

línea recta que resulte de una a otra esquina." 

El Capítol veié la solicitud i acordà que fos 

informada per la Comissió de policia i obres. (21) La 

alineació d'aquest llenç de llevant de la plaça quedà fixada 

dos anys després amb un plànol del mestre d'obres Pere 

Navarro, aprovat per l'Ajuntament el 30-09-1899. 

Tanmateix, en contra de la voluntat dels veïns que tothom 

guanyàs via pública, aquest plànol va regularitzar la línea, 

tot fent recular les cases dels extrems de la Corredora i del 

carrer dels Arbres i fent avançar les cases intermèdies, 

segons una tècnica ja prou experimentada, com es pot 

observar en la descripció que se'n feia: 

"la nueva línea a que han de sugetarse las edificaciones de casas en 

la manzana de la parte de levante de la plaza del Doctor Campello 

es la que determina uniendo en línea recta el punto de intersección 

de la alineación de la calle Ancha con el ángulo de la casa de Don 

Salvador Quesada en la calle Corredera, que lo es la retirada de este 

ángulo cuarenta centímetros, con el punto que se determina 

retirando el ángulo del edificio de la calle de los Árboles propiedad 

del Sr. Bañón la longitud de tres metros, treinta centímetros, 

medidos por la calle de los Arboles en aquella fachada. Esta 

alineación solo exige la expropiación de una fracción de los 

edificios de los Sres. Bañón y Quesada, avanzando los edificios 

intermedios en extensiones que no afectan la amplitud de la plaza 

que nos ocupa y que ha de producir ingresos en las Arcas 

Municipales." (22) 

El plànol d'aquesta "alineación del lado este de la 

plaza del Doctor Campello", datat el 02-09-1899, encara que 

esquemàtic, està dibuixat a diverses tintes i, com molts 

d'aquesta època, és prou explicatiu de quin terreny s'havia de 

prendre i quin de cedir a via pública. (23) Immediatament 

s'acordà que es valorassen els terrenys que s'havien de "cedir 

y expropiar por efecto de la nueva línea" i Pere Navarro taxà 

els que s'havien d'expropiar a raó de 18 ptes/m2. (24) 
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16. SOCIETATS CÍVIQUES 

 

Durant el vuit-cents hi va haver a Elx diverses societats 

culturals i econòmiques burgeses, l'aparició de les quals 

constituí una de les característiques del segle relacionada 

amb la formació de la ciutat vuitcentista, sobretot pel fet que 

les seus socials qualificaren determinats punts de l'espai 

urbà. Encara que no tenim notícia que cap d'aquestes 

societats tingués una influència directa en la gestió i la 

transformació de la ciutat, amb la seua presència canviaren 

l'escena urbana i foren l'inici d'un corrent d'opinió que florí a 

final del vuit-cents i principi del nou-cents on els temes 

urbans ocuparen un lloc prioritari. Al llarg del nou-cents 

observem l'evolució d'aquestes societats: durant la primera 

meitat del segle no tenien cap edifici on instal·lar-s'hi i 

demanaven locals de propietat municipal, com ara alguna 

ermita o algun saló de la mateixa casa consistorial; 

tanmateix, a meitat de segle començaren a llogar locals 

propis i durant les darreres dècades, amb l'aparició de 

poderoses societats patronals i obreres, es començaren a 

construir edificis propis, amb un ús específic de trobada i de 

reunió, els quals tenien una forta repercussió urbana, com 

ara el casino o el local del Cercle Obrer. 

Un primerenc interès cívic i polític de la burgesia 

revolucionària es donà a Elx el 1820, quan diversos 

ciutadans, entre ells Jeroni Martí Cortés, una activa figura de 

la política del segon quart del vuit-cents, demanaren a 

l'Ajuntament que els cedís el saló de sessions municipal, ja 

que era una peça de grans dimensions, prou capaç per a 

albergar un públic nombrós. El motiu no podia ser més 

significatiu de la nova època que encetava la burgesia local, 

a més d'evidenciar la necessitat que començava a haver de 

nous espais, com també la nova funcionalitat que 

començaven a tenir els espais antics. Així, aquells ciutadans 

volien reunir-se 

"con el objeto de estender las luces que brillan como dimanadas del 

sistema actual de gobierno, leyendo al público cuantos papeles se 

reciban y teniendo discusiones para la mayor ilustración." 

Tanmateix, els síndics emeteren un llarg informe 

en el qual s'oposaren a la cessió de la sala capitular. (01) 

Cortés reclamà al governador i aquest, en un bon exemple 

d'exercici del poder burgès des de les institucions, s'adressà a 

l'Ajuntament indicant-li que no devia impedir la junta dels 

ciutadans que volien llegir i discutir els papers polítics per 

tal de "ilustrarse respecto a las nuevas luces que traen los 

papeles públicos." (02) Dos anys després, el 1822, encara 

dins el període constitucional, un altre grup de ciutadans 

tornà a demanar en prèstec el saló de plens municipal per a 

celebrar-hi unes reunions que anomenaven "tertulias 

patrióticas" i que, segons deien, eren com les que es feien a 

la ciutat de València. En aquesta ocasió, el Capítol accedí 

directament a la demanda. (03) 

Un fet que degué tenir importància a Elx fou la 

creació de la Societat Econòmica d'Amics del País, 

autoritzada pel governador civil el 1835. Segons l'acta 

municipal, aquesta societat s'havia de regir pels estatuts de la 

societat homònima de Múrcia i comptava amb dotze socis 

constituents, encapçalats per Josep Bru i Piqueres, el 

personatge de la burgesia clau en la història urbana del 

segon quart del vuit-cents a Elx. El Capítol confirmà el 

nomenament dels individus i, en certa manera, s'obligà a 

protegir la societat. (04) Com és sabut, les societats 

econòmiques d'amics del país foren institucions culturals 

creades a diferents llocs de l'Estat espanyol durant el darrer 

terç del segle XVIII i constituïen un paral·lel de les diferents 

acadèmies i societats d'agricultura aparegudes a Europa 

durant aquell segle. Segons Molas, durant un cert temps 

hom ha considerat que les societats econòmiques foren una 

manifestació dels nuclis burgesos, però avui se les creu 

fonamentades en l'aristocràcia i la clerecia il·lustrada, 

vinculades ambdues amb l'alça de la renda de la terra. (05) 

La gran activitat desenvolupada per les societats 

econòmiques d'amics del país fan que Sanchis considere que 

aquestes institucions simbolitzaren el millor desenrotllament 

hispànic en el darrer quart del set-cents. (06) També per a 

Màrius Martínez la creació i suport donat pel govern a les 

societats econòmiques d'amics del pais aparegudes a 

Espanya al llarg de la segona meitat del set-cents, fou un 

dels fenòmens més clars del dirigisme cultural desplegat des 

de les altes esferes del poder a l'època del Despotisme 

il·lustrat, ja que hom pretenia traure Espanya del seu 

endarreriment econòmic i cultural mitjançant l'estudi i la 

divulgació de les ciències considerades d'utilitat pública, 

com ara l'agricultura i l'economia, però també disposar d'una 

forma institucional modèlica capaç de canalitzar qualsevol 
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iniciativa particular que, amb idèntics propòsits, pogués 

sorgir fora de les seues esferes de control. (07) 

Tanmateix, la fundació de la Societat Econòmica 

d'Amics del País a Elx, el 1835, fou tardana i, com a Alacant 

(1834) o a Girona (1836) es donà en els primers anys del 

regnat d'Isabel II, en una situació política ben diferent a la 

que havia originat les societats econòmiques del País Basc 

(1764), Madrid (1775) o València (1776), aquesta darrera la 

única que hi hagué durant el set-cents al País Valencià. (08) 

Segons les escasses notícies que tenim, la Societat d'Amics 

del Pais d'Elx fou una altra de les institucions ciutadanes que 

anà itinerant pels pocs edificis públics que hi havia a la 

població, ja que ni tenia seu pròpia ni utilitzava la casa o el 

palau d'algun dels seus membres. Es reunien cada dissabte a 

la tarda i, per motius de local, l'Ajuntament els proposà que 

ho fessen diumenge. Precisament, una de les seues primeres 

actuacions fou demanar a l'Ajuntament que "le proporcione 

local para celebrar las sesiones." El Capítol els deixà "el 

salón que existe sobre la pieza nombrada al archivo, 

perteneciente a esta Casa Capitular." Tanmateix aquest local 

no complagué la societat ja que es trobava en mal estat i no 

el volgué utilitzar; el municipi, aleshores, oferí l'ermita de 

l'hospital, on es podrien fer les reunions després que els 

xiquets acabassen l'escola. (09) Les exigències de la societat, 

però, tampoc no es van veure satisfetes amb tal acord i 

després de l'estiu tornaren a exposar que no podien seguir 

fent les reunions en l'ermita de l'hospital, per la qual cosa el 

Capítol acordà que se li cedís la casa que fou capitular de 

l'Ajuntament del raval, acabat de suprimir. (10) Sabem que 

la Societat d'Amics del País d'Alacant, malgrat ser tan 

tardana com la d'Elx, es preocupà de plantar alberedes a la 

ciutat. (11) Tanmateix, l'escassedat d'estudis monogràfics 

sobre la història contemporània a Elx fa que no tingam 

notícia de quines foren les preocupacions ni les activitats 

d'aquesta societat d'Elx. Amb tot i això, quede consignada la 

seua existència com a dada de l'ambient que desenvolupava 

la burgesia il·licitana, tot just arribada al poder polític durant 

els anys trenta del vuit-cents. 

Aquest segle s'encetaren també a Elx els casinos, 

una de les institucions burgeses per antonomàsia que 

definiren el centre de la ciutat. El primer casino que hi hagué 

a Elx es fundà el 1858 i s'instal·là en un immoble de l'antic 

hospital de la Corredora llogat per l'Ajuntament al seu 

promotor, Cristòfol Ruiz, per 60 reals al mes, "a fin de 

fundar en él un casino o salón de recreo para la lectura de 

periódicos." El llogater es comprometia a "reparar el local a 

sus expensas y sin reclamación alguna para su reintegro." 

(12) El Casino d'Elx s'instal·là després al carrer del Trinquet 

que passà a dir-se del Casino, però, a més, se'n van crear 

altres de menor importància. Fet i fet, els darrers vint anys 

del segle, segons Gozálvez, foren prolífics en tot tipus de 

societats culturals i esportives que foren la base de l'eclosió 

cultural dels anys vint del nou-cents a Elx. Com hem vist, 

també es van fundar centres patronals i obrers, a més de la 

Caixa d'Estalvis d'Elx el 1886. (13) Aquest gran número de 

societats era comú a totes les ciutats espanyoles. Així, a 

València també hi hagué a final del vuit-cents, segons 

Sanchis, bastanta vida corporativa i cada societat disposava 

del seu públic. A la Societat d'Amics del País, que aplegava 

l'elit il·lustrada dels burgesos i aristócrates, es van sumar la 

Societat Valenciana d'Agricultura (1861) dels terratinents 

benestants, l'Ateneu Cientific i Literari (1874) de la 

intelligentsia progressista, Lo Rat Penat (1878) dels patricis 

valencians, l'Ateneu Mercantil (1879) de la burgesia 

comercial, l'Ateneu Casino Obrer (1876) de la menestralia i 

el Casino Fum Club per a la crema de l'aristocràcia. (14) 
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17. TEATRE 

 

El teatre fou a Elx, com a altres ciutats espanyoles, la 

institució cultural per antonomàsia a finals del vuit-cents. 

Aquesta fou una de les noves funcions que van aparèixer 

més aviat a la població i que, amb la construcció d'edificis 

específicament destinats a aquest ús, originà noves fites 

urbanes i transformà la ciutat existent. La importància del 

teatre cap al 1900, tant de l'espectacle com dels edificis, 

s'evidencia en l'atenció que Ibarra prestà al tema a les seues 

notes històriques, especialment al fet que no hi havessen 

espectacles teatrals durant tot el set-cents i als esforços dels 

burgesos d'Elx per a construir un teatre durant el vuit-cents. 

No debades, com assenyala Calduch, el teatre era considerat 

per la burgesia urbana com el lloc idoni per a les seues 

relacions socials mitjançant actes com ara representacions, 

balls o festes i per a la seua autoidentificació. (01) Ibarra, als 

seus articles, amb una preocupació típicament vuitcentista i 

burgesa per la ciutat, donà diverses notícies sobre l'evolució 

del teatre a Elx, les quals mostren com la construcció d'un 

teatre fou un tema que preocupà gairebé al llarg de tot el 

segle. Com a gran afeccionat, seguidor i admirador del teatre 

que era, Ibarra remarcava el fet que el mateix Ajuntament 

havia tingut tradicionalment un salò en la casa capitular per 

a representar comèdies, sainets i farses, el qual era el mateix 

graner on, a final del set-cents i principi del vuit-cents, es 

tornà a fer teatre en algunes ocasions. (02) 

Però a Elx, com a altres llocs, la representació de 

comedies havia estat prohibida durant els cent anys 

anteriors. Segons Sanchis, arreu el País Valencià, des de 

mitjan segle XVII, el teatre havia estat durament atacat pels 
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clergues que el consideraven immoral, encara que els 

estaments ciutadans s'oposaven a la prohibició. Així, la 

ciutat de València s'oposà enèrgicanent a deixar de tenir un 

teatre i el 1715 l'antic corral de comèdies que amenaçava 

ruïna fou reedificat amb plànols de Tosca, i convertit en una 

casa de les comèdies. Tanmateix, l'arquebisbe Mayoral 

aprofità el terratrèmol de Montesa i presentant-lo com un 

càstig diví aconseguí que el 1748 Ferran VI clausuràs 

aquesta casa de les comèdies, la qual féu enderrocar el 1750, 

malgrat l'oposició del municipi i del capità general. El 1761 

Carles III tornà a autoritzar a València les representacions 

teatrals, les quals, fins el 1831, es representaren en un antic 

magatzem de propietat municipal. (03) La prohibició de fer 

teatre a Elx per part del municipi estigué vigent durant 

gairebé tot el set-cents i alguns anys del vuit-cents. Segons 

sembla, a començament del set-cents van venir a predicar 

uns sacerdots, religiosos membres de la Companyia de 

Jesús, els quals havien indicat "lo pernicioso y malas 

consequencias que se siguen de permitir en los pueblos, 

Comedias de farsantes" i, com a conseqüència d'aquesta 

prèdica, el 08-02-1735, el Capítol va acordar 

"no permitir que en esta villa, sus arrabales y término general, aora, 

ni en tiempo alguno haya farsa de comedias por ningún título ni 

razón." 

A més, l'Ajuntament, acordà certificar-li-ho: 

"y que para que les conste a los PP. Misioneros la resolución de 

este Cabildo, se les entregue por el presente escribano testimonio 

con inserción a la letra de este acuerdo." (04) 

La prohibició de fer teatre fou reafirmada pel 

consell municipal per motius diversos en altres ocasions al 

llarg del segle. Per a mantenir la prohibició fou decissiva 

l'intervenció del bisbe d'Oriola Josep Tormo, qui, com hem 

vist, tingué molta importància en la vida cívica d'Elx a finals 

del set-cents. A més, Tormo era deixeble da l'arquebisbe 

Mayoral, qui, com hem vist, aconseguí prohibir el teatre a 

València. El bisbe clamava en els sermons i les pastorals 

contra les representacions teatrals, fins el punt que, com el 

qualifica Massip, esdevingué un "acarnissat detractor del 

teatre", responsable fins i tot de la supressió de l'escena de la 

Judiada del Misteri d'Elx. (05) Així, el 30-12-1778, el 

Capítol renovà la prohibició de fer teatre a Elx perque amb 

motiu d'un incendi en el coliseu de Saragossa i de diversos 

terratrèmols en Granada, el bisbe Tormo exposà les 

desgràcies que ocasionaven les farses i les comèdies i 

demanà al consell la renovació del vot de prohibir-les. 

Després d'una llarga discussió, els capitulars, per unanimitat, 

votaren favorablement la renovació del vot que prohibia les 

representacions teatrals. (06) A les poques setmanes, però, el 

22-01-1779, el Capítol tornà sobre l'assumpte mercè a una 

carta del rei dirigida a la justicia i l’Ajuntament d'Elx on 

s'exposava que sabia els greus perjuís que s'experimentaven 

en aquesta vila amb la representació de comèdies i, per tant, 

demanava que s'observàs l'acord municipal del 1735 de no 

permetre que hi hagués en cap temps ni per cap títol farsa de 

comèdies, i així ho tornaren a acordar els capitulars. (07) 

L'ordre s'acomplí rigorosament i encara que el 1791 un 

empresari de la companyia de comèdies de Múrcia demanà 

al consell permís per a representar comèdies a Elx, el consell 

contestà que això no podia ser per l'acord pres pel Capítol el 

08-02-1735 i per l'ordre del governador i el Consell de 

Castella del 12-01-1779, complimentada pel municipi el 

22-01-1779. L'empresari arribà a recórrer al mateix Consell 

de Castella, però aquest donà la raó a l'Ajuntament, per la 

qual cosa seguiren prohibides les representacions teatrals. 

(08) 

Però a final de segle es va relaxar una mica la 

prohibició i el 1796 ja es tornaren a representar "algunos 

dracmas [sic], relaciones y pasos de comedias, entendidos 

vulgarmente con el nombre de follas." Les representacions 

es feren al mateix edifici de l'Ajuntament, ço és en "una de 

las Salas de esta Casa Capitular, destinada para Granero" i 

motivaren una disputa entre els alcaldes ordinaris primer i 

segon, reflexada a les actes municipals, cosa prou estranya, 

ja que habitualment les actes d'aquesta època eren força 

asèptiques. Mentre que l'alcalde segon insistia en demanar la 

prohibició de les comèdies, tot fent cumplir l'ordre del 

12-01-1779, l'alcalde primer afirmava que la companyia li 

havia presentat un despatx del corregidor de Madrid, qui era 

"Juez protector de teatros del Reyno", pel qual els permetia 

les representacions teatrals al regne de València, motiu pel 

qual ell, personalment, havia autoritzat la representació i se'n 

feia responsable. Com que la justicia de la vila ho havia 

autoritzat, el Capítol considerà que no podia contradir-ho i 

acordà inhibir-se'n. El cas es que els comediants ja portaven 

dos mesos representant l'obra i la queixa de l'alcalde segon 

es basava en que d'aquest fet 

"han resultado muchas desavenencias y disgustos entre familias [...] 

porque se gasta lo que hace falta a la asistencia de ellas en tiempo 

tan calamitoso, qual jamas se ha visto en esta villa, más propio para 

pensar en rogativas que en comedias." (09) 

Les representacions teatrals a Elx tornaren a ser 

possibles el 1803, quan Pere Ferrer, director d'una 

companyia còmica, demanà al consell establir-s’hi amb una 

part de la companyia per tal de proporcionar al públic una 

diversió de 

"óperas, bayles, tonadillas y saynetes que formarán una completa 

diverción [...] sin miscuirse en comedias." 

Com observem, la comèdia era el gènere teatral al 

qual aquests anys hom pretenia deixar reduïda la prohibició. 

Fet i fet, el Capítol aprovà la sol·licitud de Ferrer, en 

consideració a que "no se halla prohibido en esta villa dicho 

género, sí solo el de comedias." Amb tot, es posà la condició 

que tres dies abans de les representacions s'havien de 

presentar a l'Ajuntament els papers dels "sainetes, tonadillas 

y demás de que se hayan de componer las diversiones" i 

només si no es trobava res en contra es podrien fer públiques 

tals diversions. A més, com havia estat habitual en les 

representacions teatrals, s'havia de contribuir a l'hospital de 

la vila amb l'almoina acostumada. (10) 

Passades la guerra del Francès i les epidèmies de 

començament del vuit-cents, el 1827, amb la burgesia ja 

instal·lada a l'Ajuntament, es tornà a plantejar a Elx el tema 

de les representacions teatrals. A partir d'aquest any, les 

companyies de teatre i les funcions sovintejaren i 

prengueren força importància, fins el punt que el darrer 

quart del segle hi havia a Elx una important activitat teatral 

que comprenia un nombrós públic afeccionat, diverses 

companyies i també una gran quantitat d'autors, els quals 

escrigueren celebrats drames, comèdies i sarsueles en 

castellà i en valencià, com ara Pepeta la espardenyera u la 
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sal de les tancahores (1874), per Lluís Llorente; Tio, yo vull 

ser gos (1887), per Pere Llorente; Carabasses de Matola o 

el Tonto de Micalet (1890) per Jeroni Hernandez i Anton; El 

Tenorio de Alsabares (1891), per Vicent Alarcon i Macià; 

Una sublevació en Jauja o un casament per rahó d'estat en 

la terra de les palmeres (1896), potser per Pere Ibarra (sota 

el seudònim d'Arseni Serrano) i Antoni Sansano i Fenoll, 

etc. (11) Durant la primera meitat del segle s’utilitzà com a 

teatre la casa consistorial, després el convent desamortitzat 

de la Mercè, després el de l'Encarnació i, finalment, es va 

construir un edifici a propòsit en l'extrem de llevant de la 

ciutat, en un solar encara envoltat pels horts de palmeres. 

La represa definitiva del teatre s'inicià el 08-06-1827, quan 

el Capítol veié el memorial d'un tal Joaquim Martínez, qui 

havia fet una companyia còmica i volia fer teatre i s'acordà 

facilitar-li un saló de la casa capitular, 

"teniéndole [de] dexar en el mismo estado de desencia que se le 

entregue y baxo de las condiciones que al tiempo de presentarse a 

trabaxar fueren convenidas." (12) 

Tanmateix, uns dies després es prengué l'acord 

contrari en relació a un altre empresari, ja que el 

27-06-1827, el Capítol considerà que no era convenient la 

representació de comèdies "en esta villa en la época actual" i 

acordá comunicar-li-ho a un tal Simon Sànchez, qui es 

trobava a Cartagena, per tal d’assabentar-lo i que no vingués 

a Elx. (13) 

Però a començament dels anys trenta fou ja un 

grup d'il·licitans els que demanaren a l'Ajuntament 

autorització per a fer representacions teatrals en públic. 

Segons l'acta capitular del 14-11-1832, "un memorial de 

varios jovenes de esta villa" demanava ja explícitament la 

derogació del consabut vot municipal del 1735 pel qual no 

es permetia el teatre a Elx. Segons deien, aquests joves 

volien fer algunes comèdies casolanes per a celebrar que 

Ferran VII s'havia restablert de la seua malaltia. El capítol, 

tanmateix, no va prendre cap acord d'immediat, sino que 

passà el memorial perquè fos informat pels síndics. (14) A 

partir de l'any següent, però, les funcions de teatre 

començaren a ser habituals en els locals del mateix edifici 

municipal. Segons el cronista Ruiz, el 15-12-1833 es 

representà la primera comèdia en la planta baixa, ço és "en el 

archivo o granero de las Casas Consitoriales, por una 

compañía de farsantes que vino a esta villa." I el 26-01-1834 

es féu la primera comèdia en la planta de pis, ço és "en el 

teatro salón de las Casas Consistoriales." (15) El 1843 

aquest saló de comèdies de l'Ajuntament es trobava ja 

completament equipat, ja que el 19-01-1843, es presentà en 

capítol un inventari de 

"las piezas de madera y demás efectos propios de la municipalidad 

que actualmente se encuentran en el Salón de las Comedias, para 

que conste y pueda exigirse la responsabilidad de cualquier falta 

que con el tiempo se advierta." (16) 

També Ibarra referí una disputa haguda aquests 

anys entre l'alcalde i Lluís Llorente relativa a la propietat i 

l'ús d'uns bancs de fusta d'aquest teatre, disputa enmig de la 

qual es feia menció a una "Sociedad dramático-filarmónica 

de aficionados", que ja funcionava el 1836 i que instal·là 

primer un teatre al desamortitzat convent de la Mercè i, 

després, al de l'Encarnació. (17) El 1848 encara existia 

aquesta companyia dramàtica i hi havia un local destinat 

habitualment a teatre, ja que aquest any el Capítol considerà 

un oferiment de 

"la compañía dramática de esta villa, para dar una representación en 

el teatro, cediendo sus productos a favor del Sto. Hospital de 

Caridad." 

Els regidors acordaren "darle las gracias por sus 

sentimientos filantrópicos." (18) 

Pel que fa als edificis teatrals d'altres ciutats del 

País Valencià, hom en construí a bastament al llarg del 

segle. Així, a València, segons Sanchis, la societat 

valenciana de l'època de la Restauració manifestà una gran 

afecció al teatre i hi hagué moltes sales. Així, les obres del 

teatre Principal van estar molt de temps a mitjan fer, però 

foren acabades provisionalment i l'edifici inaugurat el 1832, 

aprofitant els anys pacífics del govern de Zea Bermudez, 

encara que les obres no foren rematades fins el 1854. El 

1853 s'inaugurà el teatre de la Princesa, el 1876, l'Apol·lo i 

el 1880 el Russafa. (19) A Alacant, els primers intents per a 

fer un teatre daten del 1805 i es reanudaren el 1815, després 

de la guerra. Es feren representacions esporàdiques en 

teatres provisionals situats en edificis diversos fins el 1845 

quan una Sociedad de Comerciantes comprà terrenys per a 

fer un teatre. El 1845, l'Ajuntament aprovà el projecte, les 

obres s'iniciaren el 1846 i s'acabaren el 1847. Segons 

Calduch, aquest esplèndid teatre Nou fou la culminació a la 

ciutat de l'arquitectura acadèmica i l'edifici més important de 

l’època a la ciutat. Promogut per l'iniciativa privada 

esdevingué la gran construcció de la burgesia alacantina de 

meitat de segle. (20)  

Pel que fa a Elx, la idea de construir un teatre de 

nova planta omplí la segona meitat del vuit-cents en un llarg 

seguit d'esdeveniments. En un principi fou el mateix 

Ajuntament qui en prengué l'iniciativa i el 20-12-1847 va 

sol·licitar el permís per a fer l’obra i, amb tal finalitat, 

vendre diversos crèdits del municipi pertanyents als propis i 

a la beneficència. Els productes de la institució s'haurien de 

destinar en part als propis i en part al sant hospital de Caritat, 

en la proporció que cadascun d'ells hagués contribuït a la 

fundació. (21) El cap polític de la provincia contestà aquesta 

sol·licitud el mes següent i, amb una ràpida decissió que 

contrasta amb l'anterior anatemització de les comèdies, féu 

saber que el govern, per una Reial Ordre del 29-01-1848, 

autoritzava l'Ajuntament a construir un teatre mitjançant la 

venda de diversos crédits contra l'estat, tant de propis com 

de l'hospital de caritat. (22) El mateix 1848 es veié 

l'autorització d'aquest cap superior polític de la província per 

a vendre els esmentats crèdits i recaptar els diners. (23) 

Una actitud de l'Ajuntament tan favorable a la 

construcció d'un teatre responia a la sentida necessitat que 

animava les capes més il·lustrades i progressistes de la 

població, tot just arribades al poder. Així, el 1858, quan el 

governador demanà quines eren les millores que més 

convendrien a Elx, l'Ajuntament contestà que "el estado de 

la población reclama como obra de utilidad la construcción 

de un teatro", encara que, segons s'hi deia, "la escasez de 

fondos [y] lo sobrecargado del presupuesto municipal" feia 

que no es consideràs convenient plantejar dita obra ni 

tampoc cap altra. (24) Amb tot, el mateix 1858 l'Ajuntament 

considerà que l'època era propícia "para la enagenación de 

los créditos contra el Estado", a la qual es trobava autoritzat 
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des de feia deu anys i, per tant "había concedido facultades 

para llevarla a efecto." Després de les múltiples deduccions 

hagudes per venda, corretatge, interessos i demés despeses, 

quedaren sobre la taula 28.019 reals, amb els quals s'acordà 

formar l'expedient per a la construcció del teatre d'Elx. (25) 

Una vegada iniciat l'expedient es van fer gestions per a la 

construcció del teatre ampliant l'associació 

"con personas que por su posición puedan interesarse y gusten en la 

construcción de la repetida obra, respondiendo todos con sus bienes 

en su día de la cantidad que por el Ayuntamiento se entregue con 

dicho objeto, procedente del papel de crédito." (26) 

Tanmateix, aquestes gestions foren aturades per la 

guerra del Marroc i els diners recaptats es van haver de 

destinar a socórrer les tropes de l'Africa i ajudar a finançar la 

campanya, per la qual cosa els membres de la comissió 

gestora del teatre haveren de repartir-se el prèstec i tornar a 

l'Ajuntament els deu mil reals que els havia donat. (27) 

Mentrestant hi havia, això si, el teatre de fusta construït al 

pati del convent de l'Encarnació, l'importància del qual en 

aquests anys degué ser gran, tant per l'acceptació que tenia a 

Elx com per les rendes que originava en benefici de 

l'hospital de Caritat. Fet i fet, com ja hem vist, el 1860, 

malgrat l'ordre municipal de desmuntar-lo, encara pogué 

continuar funcionant, amb permís exprés del governador. 

(28) 

Manuel de las Casas assenyala que a Espanya, 

durant la segona meitat del vuit-cents, gràcies a una Reial 

Ordre del 1862, es van poder aplicar fons de la beneficència 

a la construcció de teatres, la qual cosa facilità l’existència 

de gairebé tots els edificis teatrals que hi ha a l'estat. La 

situació urbana de la major part d'ells seguia els criteris 

assenyalats per l'Enciclòpedia: el lloc escollit havia de 

trobar-se a deu minuts caminant des del centre de la ciutat, 

de manera que la passejada servís com a lloc d'esbargiment i 

d'encontre social. Amb aquests passeigs-saló, segons de las 

Casas, el teatre estenia la seua influència urbana en la ciutat. 

(29) A l'any següent de la Reial Ordre esmentada, el 1863, a 

Elx, un grup de veïns tornà sobre la idea de bastir un teatre i 

proposaren formar una companyia lírico-dramàtica que 

s'encarregaria de construir-lo si l'Ajuntament recolzava el 

projecte. L'alcalde ho exposà al capítol, subratllant l'interès 

que tenia el tema, ja que 

"creía aceptable tan filantrópico pensamiento, que tanto honraría a 

los que llevasen a cabo una obra que con urgencia reclama en esta 

población la ilustración del siglo." 

La corporació acceptà la moció de l'alcalde 

"con el mayor entusiasmo y, discutida detenidamente, acordó se 

apoye desde luego el pensamiento de los vecinos que desean 

ocuparse de la construcción del teatro." (30) 

Demanat permís al governador, aquest autoritzà la 

"sociedad de la obra del teatro para que la lleve adelante, 

sujetándose al plano del de Monóvar." (31) 

Un expedient de l'Arxiu Històric Municipal datat el 

1860 i titulat "Teatro. Papeles que sirven para ilustrar la 

fundación del mismo en la calle del Piñón", conté 

documents relatius al teatre amb llistes de socis i esborranys 

que demostren la importància de les gestions fetes com 

també les moltes persones que hi hagué implicades. (32) 

A Elx, doncs, com a Alacant, el teatre fou una 

promoció privada de la burgesia local. En efecte, el teatre 

que es va construir finalment, anomenat teatre d'Elx, fou 

promogut per Lluís Gonzaga Llorente i, amb els anys, dugué 

el seu nom, teatre Llorente, amb el qual ha quedat en la 

memòria recent de la ciutat. Segons Ibarra, tot Elx li donà 

suport en l'empresa, ja que hi havia molta afecció i una gran 

gentada havia omplert habitualment els teatres del convent 

de les monges o de l'arxiu. (33) Segons Ramos, el 

02-03-1863, per 5.000 reals, es comprà el terreny d'una 

antiga fàbrica de salnitre, situada en el carrer del Pinyó, les 

dimensions de la qual eren 100 pams de llargària i 150 

d'amplària. En febrer del 1863 s'obtingué l'autorització del 

governador per a fer l'edifici, i en maig del 1865 es va 

acabar. La capacitat era de 600 persones, i tenia forma de 

ferradura. (34) Desconeixem, però, l'autor del projecte i les 

característiques de l'edifici en no haver trobat als arxius 

l’expedient de construcció. El 30-05-1865, el mateix 

Ajuntament reconegué el 

"vivo interés desplegado por D. Luís Gonzaga Llorente en la 

construcción del teatro con que en la actualidad contamos" 

i acordà agrair-li 

"los inmensos esfuerzos empleados por dicho Señor a fin de 

conseguir dotar a nuestra villa de un edificio que contribuye por 

mucho a colocarla a la altura de aventajada civilización y cultura 

que distingue a nuestros grandes centros de población en España." 

(35) 

L'alcalde, conscient del valor documental dels 

llibres d'actes municipals, proposà que hi constàs 

l’inauguració del teatre Llorente el 04-06-1865. Hom 

escrigué que 

"en el día cuatro de Junio y cuatro de Julio último se dieron al 

público el teatro y la carretera últimamente construidos, y no 

contando con ningún documento oficial de que poder tomar razón 

en este archivo referente al particular, veia justo se tomase razón 

del mismo en esta acta." (36) 

Tanmateix, segons el cronista Ruiz, l'inauguració 

del teatre d'Elx fou el dia anterior, el 03-06-1865, amb la 

representació de la comèdia La Cosecha, de Luís Mariano 

de Larra i altres peces curtes. Els anys següents s'hi 

celebraren diversos actes públics, com ara concerts, rifes, 

sarsueles, etc. (37) Durant els últims anys del vuit-cents, a 

més, hom començà també a fer-hi mítings i altres actes 

polítics. Així, el 1885 els republicans hi feien unes sessions 

setmanals molt concorregudes, amb intervenció dels oradors 

professionals de la ciutat, per tal de tractar temes relacionats 

amb la indústria i la classe obrera, com ara la necessitat 

d'instrucció dels treballadors, el nivell dels salaris, la 

mecanització de la indústria, la mancança de caixes 

d'estalvis o la creació de la Internacional obrera. Segons Ors 

aquestes xarrades i conferències col·laboraren en gran 

mesura a la fundació de les societats de classe Círculo 

Industrial i Círculo Obrero i d'una societat cooperativa. Però 

les sessions foren finalment suspeses per la junta 

d'accionistes del Llorente. (38) També el 1897 hi parlà Pablo 

Iglesias, qui visità Elx i Alacant dins una campanya dels 

socialistes contra la guerra de Cuba. (39) 

Però tornem al 1865, data de la inauguració. 

Aleshores l'edifici encara no es trobava acabat del tot i van 

seguir fent-se obres. El 1867, Lluís Llorente, com a 

president de la societat constructora del teatre, comunicava 

l'Ajuntament que s'havia començat "la obra de terminación 
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de dicho edificio" i demanava per a tal menester els 800 

escuts que l'Ajuntament hi tenia destinats en el pressupost 

municipal d'aquell any. (40) També, entre els anys 1867 i 

1870 es féu la decoració de diversos salons interiors del 

teatre, per als quals van fer pintures Aurelià Ibarra, Josep 

Gonzálvez i d'altres artistes locals. Amb tot, aquest teatre 

d'Elx no devia ser gaire luxós ni devia estar acabat amb 

materials nobles, ja que pels mateixos anys es va fer el 

"revoco por la parte exterior con yeso común." (41) El 1888 

es tornaren a fer obres en el teatre per a eixamplar l'escenari 

i millorar una part de les localitats. (42) I el 1897 el 

president de la societat constructora "Teatro de Elche", 

aleshores ja anomenada "Teatro Llorente", demanà i 

obtingué el permís municipal per a fer una marquesina en la 

façana del teatre. (43) 

La identificació de la població amb l'ús teatral féu 

que el teatre Llorente tingués un gran èxit i passàs a formar 

part de la memòria col·lectiva de la ciutat, esdevenint centre 

d'un espai que aleshores es trobava en gestació. L'edifici es 

va situar a ponent del poble vell, en el límit entre la ciutat i 

els horts de palmeres, vora l'antic cardo maximus romà. 

L'emplaçament cumplia la norma de proximitat assenyalada 

per de las Casas, ja que dels tres punts centrals de la ciutat 

vuitcentista, la Glorieta, la plaça de Baix i el passeig de Bru, 

a penes hi havia una distància de cinc o set minuts. El teatre 

acomplí, a més, la funció de ser una peça clau per al 

desenvolupament urbà dels terrenys que l'envoltaven, 

aleshores encara horts, però que foren urbanitzats, com 

veurem, durant les dècades del tomb de segle. Des del 

primer moment, el teatre es va constituir en una important 

fita urbana d'Elx, com indica el fet que donàs nom al carrer 

on es trobava emplaçat, substituint l'antic nom de carrer del 

Pinyó per carrer del Teatre. Aquest fou un dels primers 

efectes urbans que tingué la presència d'aquest edifici i en 

cap espai urbà d'Elx es donà tanta insistència com en aquest 

perquè tingués escrit el nom. Ja el 1878 l'Ajuntament acordà 

encarregar una lloseta amb el nom. Però l'acord no es degué 

acomplir, ja que el 1887 es deia que des de que se li havia 

posat carrer del Teatre no hi havia cap inscripció per a 

distingir-lo del carrer de l'Almòrida, situat més al sud, i es 

demanaven dos rètols, un a cada costat. (44) 

Tot plegat, en un segle, el teatre passà de ser un 

espectacle prohibit a ser un dels actes socials col·lectius més 

importants de la vida urbana, originant un important edifici 

en la plaça del Pinyó, l'anomenat teatre Llorente. La vida 

d'aquest teatre, però, fou efímera com a tal teatre. Mort 

Llorente el 1893, segons Ramos, es creà una situació 

desfavorable pels deutes de la societat i per la necessitat de 

reparar l'edifici, (45) així que el teatre s'hagué de posar a la 

venda en pública subhasta el 1903. (46) Segons Ramos, es 

va vendre per 17.500 ptes., poc més de la tercera part de la 

quantitat en que es trobava valorat l'immoble, i fou comprat 

pel Cercle Obrer Il·licità que el destinà a la seua seu social. 

(47) Finalment, el 1906 es dissolgué la societat "Teatre 

Llorente." Aquest any el president comunicà a l'Ajuntament 

l'acord de disoldre's davant l'impossibilitat d'atendre els 

compromissos i les instal·lacions, es feren els comptes i 

quedà un remanent liquid de 1.374 ptes. que, segons les 

condicions del contracte entre l'empresa i l'Ajuntament, 

s'havien de destinar a l'hospital de Caritat, "empleándose en 

los fines que se crea más conveniente." La corporació 

considerà que 

"el edificio donde se halla instalado dicho benéfico establecimiento 

es antiquísimo y exije inmediata reparación en algunas 

dependencias" 

i proposà 

"su inversión en obras para evitar en lo posible los perjuicios 

consiguientes." (48) 

Malgrat el final de la societat, el caràcter de fita 

urbana de l'edifici s'ha mantingut durant tot el segle XX, ja 

que primer s'hi instal·là, com hem dit, el Cercle Obrer 

Il·licità i es continuaren fent funcions de cine i de teatre, 

mítings, festes, etc. Després de la guerra, l’estat s'incautà de 

l'immoble, el teatre fou derrocat als anys cinquanta i s’hi 

construí un nou edifici destinat al sindicat vertical. 

Finalment, amb la devolució del patrimoni sindical, en 

aquest edifici s'hi instal·là des de principi dels anys vuitanta 

la Unió General de Treballadors, la qual cosa fa que encara 

avui en dia l'immoble siga un punt de referència a la ciutat 

d'Elx. 
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18. MERCAT, PESCATERIA 

 

Els edificis destinats a abastiment foren uns altres dels típics 

nous equipaments vuitcentistes que els ajuntaments van 

prendre al seu càrrec i que a Elx tingueren una important 

representació, ja que es féu primer una pescateria per a 

substituir l'edifici setcentista i, després, un mercat amb 

diversos pavellons en una plaça oberta exnovo. Segons 

Calduch, els mercats d'origen medieval situats a les places 

majors, havien evolucionat amb el pas del temps i s'havien 

transformat en edificis autònoms codificats per l'Acadèmia. 

Així doncs, el mercat com espai urbà, com a plaça, es veié 

desplaçat pel concepte d'edifici tancat, com un contenidor. 

(01) Així, l'Ajuntament d'Alacant, el 1815, decidí bastir en 

l'andana del moll un edifici destinat a carnisseria i oficines 

del repés. Tanmateix, el 1834 un decret amb caràcter genèric 

obligava les ciutats importants a assenyalar un lloc on fer el 

mercat, la qual cosa obligà a reconstruir aquest mercat 

d'Alacant. (02) 

A Elx, ja a començament del vuit-cents, el Capítol 

va prendre multitud d'acords pels quals s'assenyalava a quins 

llocs del poble s'havien de vendre les diferents mercaderies. 

Generalment es tractava d'espais intramurs o extramurs, 

immediats a les portes de la vila, com ara les places de la 

Fruita, de Baix, de la Mercè i la Corredora, o bé espais 

situats en els principals eixos de la població, com ara les 

places del Pont i de les Barques o la replaceta de l'Espart. El 

16-11-1803 es replantejà l’assumpte i, hagut compte de 

l'increment de la població, el Capítol acordà ampliar el lloc 

destinat a mercat. Tanmateix encara no hi havia cap edifici 

específic, excepte la pescateria, i el mercat continuava 

fent-se, com des de l'edat mitjana, a les places de la Fruita i 

de Baix. Però l'exposició de motius era significativa de com 

començava a plantejar-se un nou concepte d'espai urbà, 

hereu directe de la Il·lustració, on s'havien de poder 

desenvolupar les funcions urbanes amb més comoditat i 

d'una forma reglada: 

"Teniendo presente el Cabildo el incremento que ha tomado esta 

población y que por lo numerozo de su vecindario no tiene 

capacidad suficiente la plaza llamada de la Fruta para los 

comestibles que hasta ahora se han acostumbrado vender en ella, 

resultando de la estrechés y confusión de gentes muchos perjuicios 

e incomodidades, con el objeto de evitar uno y otro, acuerda que en 

dicha plaza se venda únicamente la carne de serdo fresca y salada, 

sin permitirse en otro paraje alguno, como también los cabritos y 

toda carne mortesina y de cualquiera otra especie, y que en la Plasa 

Mayor se coloquen todos los demás generos de verduras, frutas y 

demás comestibles de cualesquiera especie que sean." 

Tampoc l'organització no quedava a l'atzar, ja que 

l'alcalde segon s'havia d'ocupar d'establir 

"el arreglo y distribución de citios en donde devan colocarse cada 

especie de géneros, como también para el de carnes en dicha 

plaza." (03) 

Després de la guerra del Francès, el 09-09-1814, es 

tornà sobre el tema, i el Capítol considerà l'incomoditat que 

patia el veïnat en estar dividit el mercat en dos llocs: la plaça 

Major i la de la Mercè, i acordà que es fes tot a la plaça de 

Baix i a la Corredora. (04) Tanmateix, l'acord no degué anar 

bé en la pràctica i als pocs mesos, el 16-02-1815 el Capítol 

acordà, també en consideració a la comoditat dels veïns, que 

es tornassen a vendre a la plaça de la Mercè tots aquells 

géneres "que no sean de boca." (05) Fet i fet, el 1816 el 

mercat es trobava dispers per diferents parts del poble. Així, 

el mercat general es feia a la plaça Major, les fruites i 

verdures es venien a la plaça de la Fruita, els gèneres 

d'espart a la replaceta de les Barques i les cavalleries, vaques 

i porcs "en el puente, o plazuela junto a la fuente de dicho 

Puente." (06) El 1820, el Capítol insistí en que el mercat 

s'havia de celebrar en les places de la Mercè i de Baix, i no 

sols en aquesta última, per a evitar 

"la mucha reunión, ya por beneficio de la salud pública, ya también 

por el mayor desaogo en los concurrentes." (07) 

Com veiem, amb el pas dels anys es creava una 

certa preocupació per la regulació física del mercat i hi havia 

contínues i insistents referències a les actes municipals. 

Generalment, les raons que movien els capitulars sempre 

eren la "mayor policía y comodidad de los vecinos de ésta 

población y de los vendedores que concurren al mercado", 

tot distribuint els gèneres en una plaça o en una altra. Així, 

el 1822 es tornà a prendre un acord sobre la distribució de la 

venda dels gèneres i en aquesta ocasió s'acordà que "todo el 

ramo comestible se venda en la plaza Mayor" i la resta en la 

plaça de la Mercè, en aquells moments dedicada a la 

Constitució. (08) El 1825 era la venda dels objectes de 

cànem i de vidriat allò que es traslladava de la plaça de Baix 

a la plaça de la Mercè, ja que es considerava que en les 
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èpoques de calor l'aglomeració de la gent en la plaça de Baix 

era un inconvenient per al bon desenvolupament del mercat i 

un obstacle per a la circulació. (09) També amb els articles 

que es venien a la pescateria hi hagué intervenció del 

Capítol per tal de reglar i ordenar-ne la venda, com ara el 

1826, quan un veí del carrer del Carme protestà perque es 

venien saladures prop de sa casa i l'Ajuntament manà que 

aquests gèneres es venguessen en la pescateria, "adonde han 

estado siempre, como puesto público destinado al efecto." 

(10) El 1833 es va ordenar així mateix que els traginants 

forasters de fruites i llegums que portaven a vendre el seu 

producte a la plaça Major d'Elx, ocupassen un lloc separat 

de la resta de venedors, en l'angle de la plaça situat sota la 

torre i rellotge de Calendura. (11) 

L'Ajuntament veié també en diverses ocasions 

reials ordres sobre el tema del mercat, les quals procurava 

acomplir escrupulosament. I fou precisament com a 

conseqüència dels intents governamentals per controlar tot 

allò relacionat amb l'abastiment, qualitat dels queviures, 

evitar el frau, procurar la neteja, etc. pel que s'ana 

consolidant a Elx durant el vuit-cents la necessitat d'un 

edifici destinat a mercat. (12) Així, el 1834 es formà un 

reglament de policia urbana per a la venda dels queviures i 

dels objectes del mercat, amb setze capítols on es distribuïen 

les mercaderies, segons la classe, pels diferents espais 

urbans: places de la Fruita, de Baix, de la Mercè, de les 

Barques i del pont i edificis de la carnisseria i de la 

pescateria. (13) Com al set-cents, aquests anys també es 

solia traure a pública subhasta el remat de l'abastiment de 

neu a la vila, acte que es feia, com era habitual, a la llotja de 

l'Ajuntament. (14) 

Com diem, l'únic edifici que hi havia a Elx 

específicament destinat a l'abastiment era la pescateria. 

Aquesta obra setcentista fou un dels edificis on calgué fer 

reparacions a principi del vuit-cents. Així, el 1831 Jaume 

Agueda presentà un certificat d'haver composat la 

carnisseria i la pescateria per un valor de 980 reals. (15) 

Tanmateix, allò més trascendent a Elx del nou plantejament 

urbà de l'abastiment i del mercat a la ciutat vuitcentista fou 

l'obertura de la plaça del Mercat. Aquesta plaça es trobava 

situada a l'interior de la vila murada i fou un dels nous espais 

urbans formats durant la primera meitat del vuit-cents que 

més importància tingueren en la transformació de la ciutat 

durant el segle i mig posterior, ja que al seu voltant s'establí 

el mercat i es van construir els diferents pavellons, fent-se, 

així mateix, nombroses reformes de la via pública. Aquesta 

plaça del Mercat, anomenada inicialment plaça Nova, es 

formà en la primera meitat del vuit-cents com a 

conseqüència, segons Gozálvez, de l'enderroc, el 1812, de 

l'ermita de Sant Jaume, la venda de la pedra picada de la 

qual, segons Ramos, fou aprovada per l'Ajuntament el 

12-02-1819, com també de l'enderroc d'algunes cases dels 

carrers de les Ànimes i de l'Ereta Alta declarades en ruïna el 

1838. Per a Gozálvez, les conseqüències immediates de 

l'obertura de la plaça Nova foren que s'hi construís una nova 

pescateria entre el 1838 i el 1841, que s'abandonàs l'edifici 

setcentista situat fora de les muralles, vora la Corredora, i 

que s'obrís un nou carrer per damunt de la muralla medieval, 

el carrer de la Victòria, situat a mitjan camí entre la llotja de 

la casa capitular i la pujadeta de Sant Jeroni. La nova 

pescateria, obra de l'arquitecte Emili Jover, es va construir al 

bell mig de la plaça Nova, aprofitant que hi passava la 

sèquia Major, i ja es trobava acabada el 1845. (16) No 

coneixem, però, els plànols ni la disposició exacta d'aquell 

edifici en relació amb la trama urbana dels voltants. 

La primera proposta municipal per a construir una 

nova pescateria data del 1838, el mateix any que el Capítol 

tractà d'altres reformes urbanes, com ara la instal·lació 

d'enllumenament públic i la construcció d'un passeig en la 

plaça de la Mercè. Així, el 29-06-1838, l'Ajuntament acordà 

abandonar l'antiga pescateria, construïda el 1745, i 

traslladar-la "a la plaza Nueva que existe a su norte", ço és 

dins de la vila murada. L'exposició del síndic que defensà 

aquest trasllat té un gran interès per a poder valorar l’abast 

de les transformacions que començaven a fer-se en la ciutat 

a final dels anys trenta i principi dels quaranta, basades en la 

recerca de millors condicions higièniques i en la necessitat 

de refer la ciutat existent per a adaptar-la a les necessitats de 

la nova classe social dominant. Els motius que s'hi donaven 

eren que el vell edifici, 

"construido desde tiempo muy antiguo y cuando apenas contava la 

misma [la vila] la tercera parte del vecindario actual, es demasiado 

estrecho y limitado para colocación del pescado que se trae 

diariamente a su venta y para el grande concurso que acude a 

comprarlo: Cediendo al propio tiempo en perjuicio de la salud 

pública porque se hace impracticable el aseo y limpieza de dicho 

local con la exactitud que se requiere." (17) 

Uns mesos després s'acordà que els mestres de vila 

Vicent Penalva, albanyil, i Francesc Garcia, fuster, formaren 

"el presupuesto de los gastos necesarios que ocasionara la nueva 

Pescadería que se ha de construir en la plaza llamada Hereta Alta, 

el qual presentará a esta corporación con el plan correspondiente 

que formen al efecto." (18) 

Però no es tornà a tractar el tema fins el 

04-01-1841, quan el Capítol es féu ressó de bell nou de la 

mateixa exposició feta pel síndic el 1838 i es tornà a engegar 

l'expedient, recabant informació per a fer l'obra. A les 

poques setmanes, el 22-01-1841, ja s'acordà enviar 

l'expedient de la nova pescateria a la Diputació provincial. 

(19) Segons les actes municipals, la Diputació tornà 

l'expedient a l'Ajuntament, exigint la introducció de certes 

reformes, l'abast de les quals desconeixem ja que no 

s'indicaven a l'acta i no hem trobat l'expedient administratiu. 

(20) Però, finalment, el 19-03-1841, la Diputació aprovà 

l'expedient i, segons s'advertia, l'obra s'havia de fer sota la 

direcció directa de l'alcalde Bru. (21) Tenim notícia també 

que el 24-08-1841, quan l'edifici era a mitjan construir, el 

Capítol hagué d'aprovar una ampliació del pressupost de les 

obres, ja que en el projecte inicial no s'havien tingut en 

compte ni l'enllosat de l'edifici —el qual havia de ser amb 

pedra de Monòver— ni el "aforro de su cubierta con plancha 

de yerro para su mayor duración" ni tampoc "otros extremos 

indispensables." El nou pressupost es va enviar també a la 

Diputació perquè donàs el vist i plau. (22) 

Com hem dit, la construcció de la nova pescateria 

tenia una clara voluntat de reordenar tot el sector del mercat, 

un dels nous espais de l'Elx vuitcentista. Així, per a la 

construcció d'aquest edifici, el Capítol encarregà l'arquitecte 

Emili Jover l’alçament de "el Plano topográfico de la nueva 

y antigua Pescadería, casas y calles que las circuyen", treball 
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pel qual l'arquitecte cobra 500 reals, segons la reclamació 

d’honoraris que féu el mateix 1841 i el pagament dels quals 

fou acordat pel capítol. (23) No hem trobat, però, l'expedient 

de referència ni tampoc el plànol, citat pels llibres d'actes, ni 

la data exacta d'acabament i inauguració de l'edifici. Tenim 

notícia tan sols d'un certificat presentat pels mestres d'obres i 

fuster, respectivament, Vicent Penalva i Francesc Garcia, 

segons el qual el 09-09-1841 es duien gastats en la 

pescateria 10.804 reals, la despesa dels quals aprovà 

l'Ajuntament, (24) com també la despesa extraordinària 

sol·licitada de la Diputació, que vingué aprovada, que era de 

8.278 reals. (25) 

Amb l'obertura de la plaça del Mercat, el Capítol 

continuà amb la tasca d'ordenar les parades de venda, 

sempre amb l'intent de deixar lliures la plaça de Baix i la 

Corredora i també la plaça de la Mercè i instal·lar els 

venedors a l'interior de la vila murada. Així, el 1842 s'acordà 

vendre les fruites i les verdures en la plaça de la Fruita 

mentre que l'arròs, els llegums i demés anirien a la plaça 

Nova, places en les quals el regidor corresponent 

assenyalaria els llocs de venda, "dejando enteramente 

expedita la plaza de la Constitución i la calle de San Roque." 

(26) L'interès en deixar com a plaça representativa la que 

enfrontava a l'Ajuntament motivà també que el Capítol 

denegàs el permís que havia sol·licitat un veí que volia 

vendre bacallar i sardines en la plaça de Baix, "bajo el 

porche, al frente de la casa en que habita." (27) Tanmateix, 

els acords eren contradictoris molt a sovint, ja que el 1843 el 

Capítol se'n tornà arrere i establí que a la plaça de Baix es 

venguessen articles no comestibles. Així, els dies de mercat 

s'havien de colocar els 

"puestos de comestibles en la plaza Nueva y las paradas de 

quincalla, vidriado y demás especies en la plaza de la Constitución, 

o sea la Mayor, donde lo efectuaban anteriormente [...] con el 

objeto de proporcionar al público la mejor comodidad al tiempo de 

comprar sus comestibles." (28) 

El 1845 Madoz, en parlar de la plaça Nova d'Elx, 

remarcava les condicions higièniques d'aquest espai, referint 

que 

"en su centro se ha levantado una hermosa pescadería, que no sólo 

es notable por su solidez y buen aspecto, sino que por la policía 

interior que tiene, y favorece una grande acequia que pasa por en 

medio de ella y proporciona abundantes aguas para su limpieza 

ordinaria; en uno de los lados de esta plaza se encuentran algunos 

cajones o casitas en donde se venden articulos de general 

consumo." 

També assenyalava Madoz que el comerç urbà 

estava constituit per 12 botigues de roba y "géneros del 

país", una de draps, 28 d'ultramarins, quincalla i drogueria i 

70 tavernes, a més de les parades de carrer, el mercat 

setmanal dels dissabtes i la fira de Sant Andreu, molt 

decaiguda a meitat de segle. (29) 

Com hem dit, el 1845 ja feia temps que s'havia 

acabat la pescateria i aquest any, un particular exposa que el 

vell edifici havia quedat sense ús i era un femer antiestètic i 

ple d'olors roïnes, així que demanava comprar-lo per a fer-hi 

una casa o un magatzem: 

"construida la nueva pescateria ha quedado el local destinado 

antiguamente a este efecto sin prestar servicio alguno, y afeando la 

calle en que se encuentra, que es una de las más públicas, con otros 

inconvenientes que ofrece, como son los malos olores de la 

inmundicias que en él se depositan por las noches [...] cuyos 

perjuicios se evitaran construyendo en su lugar una casa o almacén 

y al efecto suplica se le venda, previa la oportuna tasación por 

peritos nombrados por esta Corporación." 

La Corporació nomená una comissió a propòsit i 

decidí obrir un expedient. (30) 

D'altra banda, oberta la plaça Nova o 

d'Abastiments, la majoria de les activitats del mercat s'hi van 

anar concentrant i abandonaren altres llocs com ara la plaça 

de la Fruita on, com hem vist, s'arribaren a arrancar, per 

innecessaris, els arbres que feien sombra als venedors i els 

compradors. I a final de segle s'hi arribaren a construir els 

edificis del mercat, pròpiament dits. El primer d'ells fou la 

caseta del repés, el plànol de la qual fou dibuixat pel mestre 

d'obres Marià Llofriu i Ibarra i aprovat pel Capítol el 1870. 

(31) Però les grans obres començaren el 1886 quan l'alcalde 

proposà que el mestre Pere Fluxà dibuixàs el plànol d'un 

mercat o 

"plaza de Abastos, a construir en la misma plaza donde se celebran 

en el día los mercados públicos o sea en la plaza Nueva." 

Segons l'exposició de motius, l'alcalde feia la seua 

proposta  

"visto el estado de los adelantos del siglo y que todos los 

Ayuntamientos de España procuran hacer mejoras en sus 

respectivas poblaciones y conceptuando que una de ellas, por lo 

que toca a esta ciudad, era la construcción de una plaza mercado." 

(32) 

A fi de comptes, allò que demanava l'alcalde era el 

pas d'una plaça oberta a un edifici tancat, un contenidor, la 

qual cosa, fet i fet, es projectà i construí els anys següents i 

motivà, fins i tot l'intervenció d'un arquitecte en lloc dels 

mestres d'obres que acostumaven a fer aquesta mena de 

treballs a Elx. Així, malgrat haver-se encarregat en un 

principi, tant el projecte com la direcció de les obres, al 

mestre d'obres municipal Pere Fluxà, el 1887 el mateix 

alcalde se'n tornà arrere i exposà que 

"deseando proceder con el mayor acierto, así como cumplir las 

prescripciones legales vigentes, que disponen que sólo a los 

Arquitectos puedan confiarse los estudios de proyectos y dirección 

de tales obras" 

proposà encarregar el projecte de mercat a l'arquitecte 

alacantí Manuel Chàpuli, a qui se li havien de fer saber les 

condicions del municipi per tal de veure si acceptava o no 

l'encàrrec. (33) Chàpuli fou, finalment, l'autor del projecte, 

ço és el "plano y condiciones para la construcción de la 

plaza de abastos de esta ciudad", com també el director de 

les obres. El mateix 1887, l'alcalde presentà el projecte, que 

fou aprovat pel Capítol l'11-08-1887 i per la junta municipal 

el 04-09-1887 en una sessió extraordinària on es van discutir 

els plecs de condicions per a la subhasta de les obres i per a 

la construcció de l'edifici. (34) 

El 07-10-1887 es van subhastar tres pavellons, els 

destinats a inspecció i repés, pescateria i venda de fruites i el 

20-10-1887, "conocedora la municipalidad del favorable 

resultado de la subhasta de los tres pabellones", s'acordà 

subhastar la construcció d'un quart pavelló, destinat "a 

carnicería y abacería, que es el complemento del proyecto de 

mercado de abastos." (35) Tots els edificis foren adjudicats 

al mestre d'obres Pere Navarro, qui, amb permís de 
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l'Ajuntament, traspassà les obres a Andreu Gomis. Per a 

construir els nous pavellons es van arrancar els arbres que hi 

havia a la plaça Nova, i es va vendre la llenya. També es van 

vendre "las maderas, mármoles y cantería y demás efectos 

utilizables que resulten en el local pescadería." Encara que 

l'arrancament i l'enderroc els havia de fer el contractista, 

l'Ajuntament s'encarregà de subhastar els materials. Així 

mateix s'acordà que, mentre duraven les obres, el mercat de 

fruites i peixos es faria en el pati del convent de 

l'Encarnació. (36) A l'expedient instruït per a la construcció 

del mercat consten la memòria i els pressupostos addicionals 

redactats i signats per l'arquitecte Manuel Chàpuli i 

Guardiola el 22-07-1888. No hi ha, tanmateix, els plànols de 

l'edifici. El 03-08-1888 Chàpuli signà l'acta de recepció 

provisional dels diferents edificis: pescateria, inspecció i 

repés, venda de fruites i llegums i "carnicería y abacería." 

(37) Els llibres d'actes municipals donen la mateixa data del 

03-08-1888 per a l'inauguració de l'edifici. Amb motiu de 

l'acabament de les obres s'havia rebaixat el nivell dels 

carrers, fent, com veurem més endavant, importants obres 

d'urbanització, i s'havien col·locat quatre fanals nous, que 

s'augmentaren poc després a set. A més s'havia construït 

vora l'Ereta Alta una "columna mingitoria." (38) 

Així, doncs, amb l'actuació de Chàpuli es donà a 

Elx el canvi de tenir un espai obert com a plaça del Mercat, 

on només hi havia la pescateria de Jover, força oberta com 

ho havia estat la pescateria Vella, a tenir per a tots els usos 

d’abastiment edificis tancats, amb la qual cosa el mercat 

passava a ser un conjunt de contenidors funcionant com a 

pavellons independents. Així, quan Ibarra escrigué la seua 

Historia el 1895 donava compte que, en la plaça encara 

anomenada Nova, però també d'Abastiments, el mercat tenia 

quatre pavellons: la pescateria, un de repés, inspecció i 

vigilància, un altre de fruites, hortalisses i llegums, i un altre 

de carn. (39) Amb tot, com hem advertit en altres ocasions, 

la cultura toponímica del llenguatge viu féu que hi quedàs el 

nom, ja que la gent d'Elx, fins avui en dia, en parlar d'aquest 

mercat es refereix a "la plaça", així, per antonomàsia, com 

una permanència del temps quan el mercat es feia, 

efectivament, en una plaça oberta. 
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19. CARNISSERIA, ESCORXADOR 

 

La carnisseria (o carnisseries, en plural, com se solia 

escriure) fou, com hem vist, un dels edificis que la vila d'Elx 

mantingué durant l'antic règim pel fet de ser un dels 

establiments sobre els quals el consell detentava el 

monopoli. Les característiques i exigències del seu ús —

matança dels animals, neteja i venda de la carn— féu que hi 

hagués destinat un edifici específic ja des del sis-cents, si 

més no, situat, com hem vist, a la plaça de la Fruita, vora la 

cort del justícia i la casa consistorial, justament en l'entrada a 

la vila per la plaça de Baix i la porta de Guardamar. 

Tanmateix durant el vuit-cents, a Elx, com a molts llocs, 

s'abandonaren aquestes antigues carnisseries, situades 

habitualment en un lloc céntric de la població i el solar es 

destinà a altres usos. Així, a València els antics escorxador i 

carnisseria majors, foren derrocats el 1837 i el solar s'utilitzà 

per a edificar illes de cases i obrir una nova plaça, la plaça 

Rodona, amb la finalitat de sanejar, millorar i transformar la 

morfologia del centre comercial de la ciutat, a més de crear 

una mena de plaça Major inexistent. (01) A més, 

abandonada l’antiga carnisseria, hom separà la matança dels 

animals i la venda de la carn. D'una banda, el sacrifici dels 

animals seguí sent controlat pel municipi per raons sanitàries 

i donà origen als moderns matadors o escorxadors. D'altra 

banda, la venda de la carn, ja sense règim de monopoli, 

s'integrà, com acabem de veure a Elx, en els mercats 
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d'abastiment. 

Però durant el vuit-cents, a Elx, tant la carnisseria, 

primer, com l'escorxador, després, van ser edificis que, 

potser tant per la mala qualitat constructiva com per la 

pobresa dels materials, crearen molts problemes a 

l'Ajuntament. Però no sols aquest equipament sinó la major 

part dels edificis públics que, com hem vist, arribaren en mal 

estat al final del set-cents, continuaren tenint problemes a 

principi del vuit-cents i els rebuts de despeses presentats pels 

mestres d'obres en concepte d'obres de reparació foren 

nombrosos. Entre tots, però, destaca la carnisseria per la 

continuïtat de les despeses al llarg del segle i pel fet que les 

reparacions van haver d'abastar totes les parts de l'edifici. 

Així, el 1800 s'hi van gastar 259 reals. (02) El 1802, el 

Capítol tornà a insistir en la necessitat de reparar "el 

matadero", amb la qual cosa es pot veure que el concepte 

d'escorxador començava ja a imposarse aquests anys. (03) El 

1803 s'aprovà un altre certificat del mestre Felip Garcia de 

207 reals gastats en "la composición del arranque de un arco 

de la carnicería", com també "en la limpia del conducto que 

va al matadero de ésta." (04) El 1805 Garcia presentà un 

certificat de 214 reals de despeses en composar la 

carnisseria. (05) El 1806 en presentà un altre de 338 reals. 

(06) El 1807, un altre de 162 reals per haver fet reparacions 

"en la carnicería y matadero." (07) Però malgrat aquestes 

intervencions, el 1809, es tornà a tractar extensament en 

Capítol el mal estat de l'edifici, ço és la "grande necesidad 

que se advierte en la casa carnisería y desollador de esta 

villa", i s'insistí en que es trobava amenaçada de ruina, 

"siendo un sitio el más público en donde si acaeciese su destrucción 

podrán ocurrir varias desgracias." 

En aquesta ocasió el Capítol acordà gastar-hi 9.000 

reals que hi havia disponibles, considerant que es comptava 

amb una ordre de reparació del consell de Castella del 

30-01-1795, catorze anys abans, que no s'havia pogut 

acomplir per no haver fons "para obrarlas con el coste de 

1.018 libras en que fueron valoradas por entonces dichas 

obras." A més d'aquests 9.000 reals, s'acordà invertir tot el 

cabdal que es pogués replegar, com també que els mestres 

titulars de la vila començassen d'immediat a preparar els 

materials i a fer les obres. (08) 

Malgrat l'acord de fer aquesta gran despesa, es 

continuaren pagant rebuts solts per obres que afectaven a les 

conduccions de l'aigua, com ara el 1810, quan el mestre Joan 

Baptista Layglesia presentà un certificat de 870 reals per la 

construcció d'un sequió en la part del salnitre. (09) El mateix 

any es va veure també un altre certificat de 138 reals d'un 

mestre, no s'especifica quin, que havia posat una pila en la 

font de la plaça de la Fruita "para introducir el agua en el 

matadero de esta villa." (10) També el 1810 hi ha notícia 

que es trobava avançada una obra de reparació, segons es 

feia constar en uns capítols redactats per a la neteja i 

conservació de les carnisseries, "enteramente destruidas y 

mandadas reedificar por el Consejo de Castilla." En aquest 

document es diu expressament que l’obra es trobava 

"concluida en la mayor parte", i hi ha també referències a la 

"utilosa obra que se està construyendo en la carnisería de 

esta villa." En aquests capítols, aprovats el 21-12-1810, es 

consignaven estrictes regles de neteja, de comportament i 

d’utilització de l'establiment, i s'hi insistia de forma especial 

en la higiene i la neteja de les restes de carn. Tanmateix no 

es reglamentava res respecte a l'edifici pròpiament dit. (11) 

Malgrat aquestes importants obres que, segons el capítol, es 

van fer, les petites reparacions seguien sent constants, ja que 

el 1811, el mestre Garcia presentà un certificat de 616 reals 

per "trespoles puestos en los terrados de las carniserías." 

(12) I el 1814 el mestre Navarro presentà un certificat 

d'haver gastat 343 reals en materials i jornals fent 

reparacions de l'edifici. (13) 

Seguiren uns quants anys en els quals no hi ha 

notícia que es fessen reparacions ni en aquest ni en altres 

edificis de la vila com a conseqüencia de la mancança de 

fons al municipi, però el 1818 la situació general devia ser 

tan dolenta que el Capítol acordà que es nomenàs 

urgentment un comissari d'obres per a revisar els edificis 

dels quals havia de tenir cura l'Ajuntament i decidir on 

s'havien de fer reparacions i on s’havia d’estudiar l’estat de 

conservació. (14) A partir d'aquest moment es començà a 

superar la misèria de la guerra i, ja durant els anys vint, 

coincidint amb el règim constitucional, començaren a fer-se 

reparacions en els diversos edificis municipals, entre ells la 

carnisseria i els conductes que hi portaven l'aigua per a la 

neteja. Així, el 1821 s'hi gastaren 567 reals; (15) el 1824 hi 

tornà a haver reparacions, ara per valor de 142 i 614 reals, 

segons dos certificat del mestre Navarro; (16) el 1825 les 

despeses del mestre Navarro en l'escorxador de la carnisseria 

pujaren a 221 reals; i el 1826 foren, en una ocasió, 500 reals 

i en una altra 1.933. (17) La preocupació municipal per la 

carnisseria durant els anys vint abastava també els aspectes 

de neteja i d’higiene, ja que el 1826, assabentat l'Ajuntament 

de la brutícia que hi havia en aquest establiment, com també 

de la manca d'alguns estris i ferramentes, féu saber al 

matador, com encarregat de les claus, que seria responsable 

de tot allò que mancàs o es deterioràs en l'edifici. (18) 

Els anys trenta continuaren les reparacions: el 

1831, Jaume Agueda presentà un certificat d'haver composat 

la carnisseria i la pescateria per un valor de 980 reals. A més 

se'n gastaren 803, de reals, en reparar l'aqüeducte que 

portava l'aigua a la carnisseria. (19) El 1833 es feren 

reparacion de bell nou, ara per valor de 591 reals, segons un 

certificat que presentà Agueda, i 362 reals més segons un 

altre certificat del mestre Francesc Sanchez d'Aznar. (20) El 

1834 el mateix Sanchez presentà un altre certificat de 364 

reals per composició de la carnisseria. (21) El 1839 fou un 

certificat de 1.983 reals presentat pel mestre Penalva per 

haver fet la composició de la carnisseria i de la "casita anexa 

del repeso." (22) També durant els anys quaranta es 

continuaren fent obres de reparació: el 1844 es pagaren 

5.232 reals als mestres d'obres, fuster, serraller i ferrer, els 

quals havien fet obres en la carnisseria. (23) El 1847 s'hi van 

gastar 1.128 reals. (24) El 1849 es van pagar 1.502 reals per 

les obres que féu en la carnisseria el mestre Vicent Penalva, 

com també 1.565 reals per obres en la conducció de l'aigua. 

(25) Obres semblants es van produir tot al llarg dels anys 

cinquanta. El 1851 es pagaren 282 reals per netejar els 

terrats i composar les conduccions d'aigua, tasca que s'hagué 

de tornar a fer una altra vegada el mateix any i costà 405 

reals més. (26) El 1852, el mestre d'obres Vicent Penalva 

hagué de tornar a reparar els terrats i l'aqüeducte de la 

carnisseria amb un cost de 245 reals. (27) El 1853 s'hi 
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gastaren 384 reals. (28) I el 1855, el mestre Penalva hi tornà 

a fer obres per 1.047 reals. (29) 

Certament, aquesta abundància d'obres al llarg del 

segle es corresponia amb la importància del lloc, que donava 

molts diners a l'Ajuntament. Així, segons els llibres d'actes 

municipals, hi havia nombrosos rebuts d'altres obres que se 

pagaven contra els productes de la carnisseria. Durant la 

dècada dels seixanta seguí composant-se l'edifici, però el 

1876 ja hi hagué moltes queixes, "tanto del público como de 

los cortantes", pel mal estat en que es trobava, per la qual 

cosa el Capítol encarregà la comissió d'ornat que hi fes 

reparacions. (30) A partir d'aquest moment, però, s'inicià el 

procés d'abandó de l'antiga carnisseria i la construcció d'un 

nou escorxador o matador, un dels equipaments més 

importants del vuit-cents i el nou-cents que estaven els 

ajuntaments obligats a construir i mantenir. Com hem dit, es 

tractava d'una part de l'antiga carnisseria, que, en deixar de 

vendre la carn, es quedà només amb la funció de sacrificar 

els animals. A Elx, el nou escorxador es va construir en uns 

terrenys marginals del raval de Santa Teresa, vora el convent 

de Sant Josep i la sèquia de Marxena, i fou una peça 

important per a la requalificació i definició d'aquest barri. 

El 12-01-1882 l'alcalde exposà que l'antic 

escorxador de la plaça de la Fruita es trobava en un estat 

ruïnós, 

"concurriendo además la circunstancia de estar encentrado en la 

población, y como las inmundicias propias de dicho local vienen 

siendo un foco de infección inevitable por las malas condiciones 

que reune, resulta que en el verano produce las calenturas 

intermitentes que vienen padeciendo los vecinos." 

Per aquest motiu d’higiene proposà, doncs, i fou 

acceptat pel capítol, que es construís un edifici de nova 

planta en les afores de la població, venent l'edifici antic i 

invertint-ne el producte en el nou. (31) Uns mesos després, 

el 30-03-1882, l'Ajuntament acordà construir el nou matador 

"en el sitio denominado Eras de los Frailes, al final de la calle de 

Santa Ana, por reunir las circunstancias de que la acequia de 

Marchena pasa por aquel sitio y además no hay necesidad de 

expropiarle por pertenecer al común de vecinos." 

El plànol l'havia de dibuixar "el facultativo Don 

Pascual Pardo, residente en esta población." (32) Aquest 

Pasqual Pardo no torna a ser citat als llibres d'actes 

capitulars ni trobem el seu nom en cap expedient ni en cap 

notícia contemporània. Potser es tractava del mateix Pasqual 

Pardo i Jimeno que, segons Calduch, era ajudant d'obres 

públiques i pertanyia a la societat de "los 10 amigos", 

constructors del barri de Benalua a la ciutat d'Alacant entre 

el 1882 i el 1884, i que es traslladàsa des d'Elx a Alacant el 

1882. Segons Calduch, aquest mateix any, Pasqual Pardo i 

Jimeno treballà en el projecte de conducció d'aigua potable 

de l'Alcoraia a Alacant. Tanmateix no sabem si tingué cap 

intervenció en el projecte de conducció d'aquesta aigua de 

l'Alcoraia a Elx, abastiment que, com veurem, es produí els 

anys del tomb de segle. (33) 

Tornant al nou escorxador projectat per Pardo, a 

les dues setmanes ja estava fet el projecte, pressupostat en 

3.867 ptes. Els regidors, 

"satisfechos del buen pensamiento que se había tenido para la 

distribución de los locales de dicho edificio, lo encontraron 

conforme y le dieron su aprobación" 

i el 13-04-1882, el Capítol acordà que "sin perder tiempo se 

lleve adelante el proyecto de esta obra", ja que hi havia 

5.000 ptes. consignades en el pressupost municipal. (34) El 

mes següent es tornà a veure l'expedient de construcció del 

nou escorxador, però ja s’incloïa la venda de l'antic, aprovat 

pel governador. El Capítol aprovà les condicions 

facultatives, econòmiques i de subhasta, totes les quals 

constaren en acta. Aquest plec de condicions facultatives o 

tècniques era ja un document absolutament modern i actual, 

com els d'ara mateix, on es descrivien els treballs a realitzar, 

les característiques dels materials, la posada en obra, el 

terme d'execució (fixat en dos mesos) i el terme de garantia 

(fixat en sis mesos). També era completament modern el 

plànol, malgrat les reduïdes dimensions de l'edifici i la seua 

senzillesa formal i constructiva, a penes un rectangle de 10 x 

12 m, amb una sola planta i coberta a dues aigües. Aquest 

plànol porta data del 01-04-1882 i està dibuixat a escala 

1:100. La distribució constava tan sols de tres peces: corrals, 

sala de sacrificis i secador de carns. S'indicava, així mateix, 

la desviació de la sèquia de Marxena per on entrava l'aigua, 

la qual corria per totes les dependències per tal de 

permetre-hi la neteja. (35) 

El rematant de l'escorxador fou Manuel Valero i 

Jaén, qui es quedà l'obra per 3.691 ptes. Conforme estava 

previst, a començament d'agost s'havia acabat ja l'edifici i 

començaren a sacrificar-s'hi animals. Aquest escorxador fou 

una peça clau per a la definició del límit de llevant de la 

plaça dels Reis Catòlics, tant pel seu ús públic, com per les 

obres d'urbanització que originà i pels acords de venda de 

terrenys sobrants de via pública tot al voltant. Així, a més de 

desviar la sèquia de Marxena, calgué fer una altra obra que 

consistia en rebaixar un "promontorio de tierras compactas" 

que hi havia entre el nou edifici i la plaça de Sant Josep. 

Aquest desmunt de terres era necessari tant per a la 

comoditat "en el acarreo de carnes muertas desde el 

matadero a la plaza de Abastos", com per a evitar que, en 

ploure, l'aigua anàs a l'edifici, 

"cosa que sería inevitable si no se allana dicho terreno, por cuanto 

el nivel del piso de éste se halla mucho más bajo que aquel extenso 

trayecto." (36) 

El 1883 ja s'estava desmuntant el terreny d'enfront 

del matador per a permetre el pas dels carros de l'abastiment 

de carn i les obres es pagaven del capítol d'imprevistos. (37) 

Mentre es feia el nou edifici es van veure les condicions de 

venda de l'antic que, segons l'expedient de taxació, limitava, 

per llevant amb la plaça de la Fruita, per ponent amb la 

rambla del Vinalopó i pel nord i per migdia amb cases 

particulars. L'Ajuntament posà un preu de 5.000 ptes (38) i 

aquest antic edifici fou comprat per la Junta de la Sèquia 

Major, per tal d'establir-hi el local de la Troneta de partir 

l'aigua que fins aleshores, com hem vist, havia estat en un 

racó de la plaça de Baix, vora la casa del comte de 

Torrellano. (39) L'antiga carnisseria de la vila fou derrocada 

i, sobre el solar resultant, el 1889 la Junta de l'aigua salada 

construí un nou edifici destinat íntegrament a la divisió i 

distribució de l'aigua de reg del Pantà. (40) 

Pel que fa a l'obra del nou escorxador del Pla, als 

deu anys d'haver-se acabat començà a haver necessitat de 

fer-hi reparacions, ja que el 04-02-1893 s'acordà fer obres 

amb un pressupost de 704 ptes. (41) El projecte, segons 
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consta en l'expedient, fou obra del mestre Pere Navarro i 

comprenia memòria, plec de condicions i pressupost. 

Navarro exposava que l'edifici es trobava en males 

condicions, amb part de les parets exteriors encara sense 

revocar, el terra dels corrals absolutament desfet, sense 

poder-se netejar ni desinfectar, les parets interiors 

deteriorades, amb els enlluïts caiguts i la coberta amb 

goteres per les moltes teules que hi havia trencades. (42) I el 

1895 Ibarra, a la seua Historia de Elche, esmentava 

l'escorxador públic com un dels edificis propietat del 

municipi, valorat en 4.000 ptes. (43) 

 

NOTES 

(01) VETGES TU i MEDITERRÀNIA, "La plaça Redona de Valencia", 

L'Espill, 00-02-1988, p. 15-16. 

(02) Libro de cabildos, acta del 05-12-1800, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 22-10-1802, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 03-06-1803, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 19-04-1805, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 10-12-1806, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 11-07-1807, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 04-10-1809, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 03-08-1810, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 14-09-1810, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 21-12-1810 i memorials annexes, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 29-05-1811, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 12-08-1814, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 26-06-1818, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 14-11-1821, AHME. 

(16) Ibídem, actes del 04-06-1824 i 14-07-1824, AHME. 

(17) Ibídem, actes del 12-08-1825, 17-02-1826 i 09-06-1826, 

AHME. 

(18) Ibídem, acta del 29-11-1826, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 30-12-1831, AHME. 

(20) Ibídem, actes del 11-01-1833 i 28-03-1833, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 22-02-1834, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 10-05-1839, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 24-10-1844, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 12-08-1847, AHME. 

(25) Ibídem, actes del 05-07-1849 i 27-12-1849, AHME. 

(26) Ibídem, actes del 15-05-1851 i 09-06-1851, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 04-03-1852, AHME. 

(28) Ibídem, acta del 28-03-1853, AHME. 

(29) Ibídem, acta del 22-05-1855, AHME. 

(30) Ibídem, acta del 09-03-1876, AHME. 

(31) Ibídem, acta del 12-01-1882, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 30-03-1882, AHME. 

(33) Devem aquestes notícies i suggeriments a Joan Calduch. 

(34) Libro de cabildos, acta del 13-04-1882, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 04-05-1882; llig. 1, exp. 18, AHME. 

(36) Ibídem, acta del 18-05-1882, AHME. 

(37) Ibídem, acta del 17-05-1883, AHME. 

(38) Ibídem, acta del 22-06-1882, AHME. 

(39) Ibídem, acta del 24-07-1884, AHME. 

(40) Ibídem, acta del 07-03-1889, AHME. 

(41) Ibídem, actes del 04-02-1893 i 04-03-1893, AHME. 

(42) Llig. 1, exp. 54, AHME. 

(43) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 289. 

 

20. CASA CONSISTORIAL, RELLOTGE 

 

Durant el vuit-cents la casa consistorial d'Elx (o també dit en 

plural, com era habitual: cases consistorials, o cases 

capitulars) fou un dels edificis més sotmesos a obres de 

reparació, les quals van desfigurar l'aspecte que havia 

adquirit el segle anterior, però també van reforçar 

l'estructura física i política de l'edifici i van permetre que 

continuàs dempeus, augmentant-ne el valor simbólic i 

representatiu a la ciutat. La importància de la casa 

consistorial no sols venia donada per l'ús que se'n feia com 

ajuntament, sinó que, com hem vist, era també lloc habitual 

de reunions polítiques i d’usos cívics molt diversos, com ara 

arxiu, graner, teatre i també, en ocasions, presó. Així, la 

primera notícia que en tenim és del 1808 quan, amb motiu 

de la guerra del Francès, els presos que passaven per Elx es 

tancaren tots amuntegats en la peça destinada antigament a 

arxiu, en la planta baixa de l'edifici, on el Capítol acordà que 

es fes un excusat 

"para el servicio de las cadenas de precidiarios que transitan por 

esta villa, evitando con ello los gastos que se ocasionan en la 

limpieza y los perjuicios a la salud pública." (01) 

Així mateix foren abundants les despeses fetes pels 

mestres d'obres de la vila en reparacions ordinàries. El 1813, 

Felip Garcia presentà un certificat de 360 reals per obres 

fetes en els terrats d'aquesta casa capitular. (02) El 1814 fou 

el mestre Navarro qui presentà un certificat de despeses de 

reparacions d'un dels salons. (03) El 1824 es van gastar 344 

reals fent-hi certes reparacions, que no s'especificaren en 

l'acta del capítol. (04) I el 1825 tornaren a fer-se obres pel 

mestre Francesc Navarro. (05) Algunes parts de l'edifici 

tenien també un valor econòmic per a la vila ja que els anys 

vint el local de planta baixa que fou arxiu, situat a ponent, es 

tornà a arrendar com a graner, per tal de posar-hi forment, 

però sempre amb la condició de deixar-lo buit per la fira de 

Sant Andreu, pot ser per a ús del municipi o dels mateixos 

firaires durant aquests dies. (06) 

Amb els terratrèmols del 1829 l'edifici patí una 

gran destrossa, ja que van caure peces dels pretils dels 

terrats, els quals van haver de derrocar-se completament; les 

parets interiors es van clevillar i l'immoble hagué de ser 

desallotjat pel perill que hi caiguessen més pedres o trossos 

de l'obra. Mentre es reparava, les sessions municipals se 

celebraren en diversos edificis, com ara el quarter, la casa de 

la cort, la casa de Juan Roca i altres cases particulars. Durant 

el 1830, tanmateix, ja s'hi havien fet reparacions i es 

tornaren a celebrar les sessions en la sala capitular. (07) Les 

obres de reparació ordinària continuaren als anys trenta. 

Així, el 1831, es va veure un certificat del mestre d'obres 

Jaume Agueda, qui havia gastat 1.099 reals en fer 

reparacions, entre altres edificis, en la casa capitular i en 

l'edifici de Calendura (08) i el 1836 es veié una altra 

certificació dels mestres d'obres, fuster i ferrer, per haver fet 

reparacions en la casa capitular. (09) Però malgrat aquestes 

obres, el 1837 s'insistí en el mal estat de l'edifici, ço és en 

"las graves roturas y quebrantos que tienen estas casas capitulares, 

especialmente la sala archivo, donde se custodian los libros, 

documentos y Papeles de la propia municipalidad, interesantes 

todos ellos en extremo al servicio común." 

Parem esment en la importància que es donava 

encara als documents de l'arxiu municipal. Segons 



 291 

s'indicava, els danys de l'edifici es devien encara al 

terratrèmol del 1829, ja que el mal havia anat progressant. El 

mateix Capítol indicava que, malgrat tenir constància de la 

necessitat de fer reparacions, s'havien anat deixant, tot 

esperant millors temps per als fons de propis, però aleshores 

es considerava que el bon temps havia arribat ja gràcies al 

"continuado esmero del Ayuntamiento" i, per tant, els 

mestres Vicent Penalva i Josep Alonso havien 

d'inspeccionar les obres de les sales i els terrats i fer 

declaració jurada de les obres i despeses que calia encetar. 

(10) Però l'any següent, el 09-05-1838, es tornà a insistir en 

que la casa capitular amenaçava ruïna, especialment l'angle 

nord-oest, i, segons es deia, ja haurien caigut trossos si no 

s'arriben a apuntalar el 1834 "con varios maderos." De bell 

nou es demanà un informe amb el pressupost de les 

reparacions. (11) 

De l'interès de la vila per aquesta obra dóna idea 

que quan als pocs mesos la diputació tornà els pressupostos 

de la vila sense incloure la reparació de la casa capitular, 

l'ajuntament manà fer un nou expedient amb pressupost i 

amb l'explicació de com eren les obres de precises i l'envià a 

la diputació. (12) Aquesta important obra de consolidació de 

l'ajuntament es féu al llarg dels anys quaranta, ja que aquests 

foren anys econòmicament sortosos per a la vila, en contrast 

amb la constant necessitat de reparacions i la mancança de 

diners per a invertir-hi que hem vist durant les primeres 

dècades del segle. El 1841 s'arribaren a fer inclús obres 

d'emblanquinat i de pintura de la façana, ja que els mestres 

d'obres Penalva i Soriano presentaren una certificació per 

despeses fetes en el "blanqueo de la fachada de la Casa 

Capitular y dar color a sus balcones y ventanas." (13) 

També, segons Ibarra, el 1846 s'instal·là el saló capitular on 

abans hi havia la secretaria i l'arxiu. (14) Aquestes obres dels 

anys quaranta motivaren la substitució de bona part dels 

sostres i, segons es deia a l'acta municipal del 26-02-1846, 

per a tal menester es van haver de portar des d'Alacant 

"las jácenas y vigas que han de servir para la obra del salón de 

poniente de estas casas consistoriales" 

pels ports de les quals es van pagar 578 reals. (15) Segons el 

cronista Ruiz, aquell mateix any, el 03-07-1846 es 

començaren les obres 

"para hacer los departamentos o salones para la nueva secretaría o 

archivo del Ayuntamiento, al lado de poniente del edificio, en 

donde existía el salón de comedias o Teatro de esta villa" (16) 

i l'any següent, el 26-04-1847 es va veure un certificat de 

Penalva de 26.098 reals per despeses fetes en aquesta obra, 

ço és en 

"la formación de los dos salones de poniente de estas Casas 

Capitulares y construcción de nuevos arcos en el primer piso." (17) 

Però malgrat haver gastat una important quantitat, la 

necessitat d'obres continuava i l'any següent, el 26-06-1848, 

la comissió d'obres públiques informà al Capítol del mal 

estat en que es trobava la part de ponent de l'edifici, fins el 

punt que podia afonar-se tota: 

"la pared principal ha perdido su aplomo y presenta varias grietas y 

hendiduras, los arcos de la antigua habitación llamada archivo se 

han abierto por sus llaves, de las que están desprendiéndose varios 

sillares, el techo que aquellos sostienen necesita demolerse y la 

muralla que forma el sostén principal de todo el edificio amenaza 

hundirse si no se acude pronto a su reparación. Todos estos 

deterioros cree la comisión son efecto de que, estribando esta parte 

del edificio en uno de los terraplenes que forman el cauce de la 

rambla, y habiéndose desprendido de él gran parte de tierra se ha 

debilitado el apoyo esencial del edificio." 

Segons la comissió, per a evitar l'ensulsida de 

l'immoble, que podia ser tan forta com per a arribar a 

impossibilitar-ne la reconstrucció, calia fer-hi importants 

obres de consolidació: 

"todo ello requiere una pronta reparación, pues de demorarse es 

probable el undimiento de la mayor parte de estas Casas 

Consistoriales, cuya reedificación tal vez ya no podría realizarse, 

atendiendo al crecidísimo valor de esta obra." 

El Capítol manà que els mestres fessen un 

reconeixement i un pressupost i compareguessen en una 

sessió per tal d'exposar-lo. (18) 

Als pocs mesos, el 07-09-1848, el Capítol aprovà 

el plec de condicions i el 09-10-1848 ho féu el cap polític de 

la província, autoritzant l'ajuntament a fer les reparacions 

demanades, amb subjecció als capítols indicats. En el primer 

apartat s'assenyalaven les reparacions que calia fer en 

l'edifici: 

"El rematante se ha de obligar a reparar con toda solidez el paredón 

o muralla que da al cauce de la rambla, la pared del norte y todos 

los terrados; derribar y reconstruir los arcos de cantería que hay en 

la pieza baja de poniente llamada archivo; nivelar su pavimento con 

el de la calle, y construir un techo nuevo de ochenta palmos de 

longitud y treinta y dos de latitud a la altura que se les indique por 

la municipalidad." 

En uns altres apartats es regulava, així mateix, la 

qualitat dels materials i el control pels pèrits nomenats per 

l'ajuntament: 

"las vigas que en ella (la obra) se empleen deberán ser de las 

llamadas de marco y medio, las jásenas de palmo y medio 

cuadrado, y toda esta madera de buena calidad y bien curada, a 

satisfacción de los peritos que para ello se nombran. Los demás 

materiales, antes de emplearlos en las obras serán visados por la 

persona que nombre el Ayuntamiento, y no se admitirán como no 

resulte ser de buena calidad." 

El pressupost d'eixida de l'obra era de 27.000 mil 

reals. El Capítol acordà anunciar al públic la subhasta i es 

fixà quan es faria el remat. (19) 

D'aquests anys deuen ser les reformes esmentades 

per Madoz que igualaren els dos cossos laterals de la façana 

principal i van meréixer l'aprovació del polític: 

"En el cuerpo de la derecha y su primer piso se hallaba antes con 

puertas a la plaza espresada el repuesto que fué de granos, vulgo el 

Archivo, porque en él estuvo en otro tiempo el de papeles: en el 

piso segundo del mismo cuerpo se miraba el salón de comedias; 

pero en el día se está igualando este cuerpo al de la izquierda con lo 

que quedará de este modo una fachada de mucho gusto. En este 

otro cuerpo de la izquierda se encuentra la sala de cabildos; es de 

forma cuadrada con dos balcones de hierro y un oratorio dedicado a 

Ntra. Sra. de la Asunción en el que se dice misa el día de la jura de 

los nuevos concejales." (20) 

Els anys cinquanta es van fer obres de modificació 

en algunes parts ornamentals de l'edifici. Així, el 1856 es 

posà una barana nova a l'escala principal, la qual deu ser la 

que hi ha encara actualment (1990). Quan els mestres ferrers 

la inspeccionaren, la van trobar conforme i el Capítol acordà 

pagar els 5.200 reals que valia. També s'acordà vendre el 
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ferro de la barana antiga, la qual devia ser la que, com hem 

vist, s'hi posà al set-cents. (21) El 1859 s'acordà també 

traslladar l'altar del saló de sessions a l'arxiu, 

"con el fin de evitar las irreverencias que innecesariamente se 

cometen por hallarse abierta la habitación donde se encuentra el 

altar." (22) 

Les dècades següents les obres afectaren, sobretot, 

la distribució de les diverses dependències. Així, el 1861 es 

van gastar 1.226 reals en construir una paret i una porta en la 

secretaria (23) i el 1862 s'aprovà incloure en les despeses 

voluntàries del pressupost de l'any següent la reparació del 

saló de sessions, per un valor de 8.000 reals. (24) També es 

tractà de fer obres de consolidació, com ara el 1868, quan el 

president exposà que es trobaven en mal estat els peus o 

fonaments de la paret del nord de la casa capitular i s'acordà 

fer-hi obres de reforçament. (25) El 1873 es van fer més 

obres de reforma interior que convertiren l'edifici en una 

peça clau de l'administració a Elx, plena de valor 

representatiu. Aquest any es dotà de despatx l'alcalde, qui, 

fins aleshores, no havia tengut cap lloc específic per a ell. 

Aquesta reforma fou important per a subratllar el valor de 

l'edifici i el poder de la institució, com quedà reflexat als 

mateixos llibres d'actes: 

"se acordó que el despacho para la Alcaldía, que hoy no tiene 

habitación determinada, se constituya definitivamente en la que hoy 

está establecido el Archivo Municipal, trasladándose los 

documentos más importantes que éste contiene a la habitación que 

ya en otro tiempo sirvió para este objeto y se halla contigua al 

Salón de sesiones." (26) 

El 1884 es van iniciar també importants reformes 

de distribució interior, després que l'alcalde exposàs el mal 

estat de la sala capitular i de les oficines de l'ajuntament. 

Segons Andreu Tarí aquestes dependències 

"no respondían, ni con mucho, a la altura en que hoy figura la 

ciudad, por cuya razón es muy probable que en adelante sea 

visitada por personas de respetable categoría y llegue el caso de 

quererse enterar de estos locales públicos, que regularmente son de 

los primeros que se visitan, y entonces se vea el municipio en el 

ridículo consiguiente." 

Tarí concloïa afirmant que 

"como quiera que los salones permiten buenas reformas por tener 

capacidad bastante para ello, proponía se hiciera un salón para las 

sesiones en todo el piso de lo que hoy es secretaría, o sea en todo el 

local a la izquierda del final de la escalera principal, y ésta, sus 

oficinas y alcaldía, se coloquen en el piso principal." (27) 

Dins d'aquest programa d'obres, el 1884 es féu la 

subhasta per a adquirir el paviment de mosaic de la nova 

sala capitular, el qual es conserva encara. (28) I el 1885 

l'ajuntament acordà la restauració dels quadres que hi havia 

en aquest saló de sessions i la compra de "otros que faltan 

para que formen simetría en las paredes del mencionado 

salón." El pintor Marià Antón s'adjudicà la subhasta per a fer 

els vuit quadres que calia i el fuster Pere Vives Pascual 

s'adjudicá la plataforma de fusta que s'hi havia de col·locar a 

l'estrada. (29) El 1887 totes aquestes obres s'havien acabat, 

ja que s'acordà que les sessions de la municipalitat 

tinguessen lloc en el nou saló. (30) El 1889 també hi hagué 

el projecte de fer "retretes y trasteros", s'arribà a redactar el 

plec de condicions i es féu la subhasta, però quedà deserta. 

(31) 

La disposició del saló de sessions i de l'alcaldía 

sobrevisqué les reformes i ampliacions dels cent anys 

seguents i encara es manteni el 1990. El mateix Pere Ibarra 

el 1895 feia una valoració positiva d'aquestes obres, força 

actual: 

"La moderna reforma sufrida interiormente por este edificio, siendo 

Alcalde Andrés Tari, en 1885 ha mejorado las condiciones de 

comodidad no exenta de buen gusto." (32) 

El 1893 es tornà a acordar la reparació del terrat 

del saló de sessions, una obra amb la qual es canvià el perfil 

superior del cos de ponent de l'edifici. El 04-03-1893 Pere 

Navarro havia fet el projecte, amb un pressupost de 2.178 

ptes., i la comissió d'ornat quedà encarregada de fer el plec 

de condicions i de subhastar l'obra. (33) El motiu d'aquesta 

reparació era les abundants goteres que hi havia al saló de 

sessions, les quals provenien, segons el mestre, del fet que la 

coberta fos "una azotea sobre cuatro jacenas, apeadas sobre 

la techumbre del salón." El projecte de reforma preveia que 

el terrat deixàs de ser pla, tot col·locant damunt una 

encavallada de fusta amb inclinació cap al nord i amb teula 

plana. (34) Però l'adjudicació de les obres no es féu tot 

seguit i l'any següent, el 1894, el Capítol acordà de bell nou 

que s'estudiàs el terrat del saló, ja que des de feia temps 

s'inundava en ploure. Els mestres Pere Fluxà i Pere Navarro 

feren un informe on s'indicava el mal estat del terrat, amb 

bigues fletxades i amb goteres que podien provocar 

l’esfondrament del sostre i la mort dels que hi havia baix. 

Davant aquest gran perill, el Capítol acordà fer directament 

l'obra, sense haver de traure-la a subhasta, tot seguint el 

projecte fet per Navarro i deixant la coberta com es pot 

veure encara avui en dia (1990). (35) 

Els anys finals del segle, amb l'increment de la 

burocràcia municipal i de la seua importància per als 

regidors, començaren a perillar molts dels documents que 

l'ajuntament guardava. Així, ja el 1898, l'ajuntament acordà, 

a proposta de l'alcalde Tarí, que la biblioteca municipal es 

traslladàs a l'arxiu parroquial de Santa Maria, hagut compte 

que 

"en el salón que ocupan los oficiales de secretaría se dispone de 

poco espacio, por hallarse los estantes que en él existen ocupados 

completamente por libros, la mayoría de caracter religioso, faltando 

por lo tanto sitio para archivo de documentos." 

Els llibres s'havien d’entregar amb un inventari, el 

qual ja Ibarra, el 1923, deia que no havia vist mai. (36) 

Durant el vuit-cents foren també importants les 

obres de reparació en el rellotge de Calendura i en la torre de 

la Vetlla vinculats, com hem vist, a la casa consistorial. 

Algunes d'aquestes intervencions foren poc afortunades, 

però van permetre que el conjunt arribàs fins els nostres 

dies. A principi de segle el rellotge continuà fent-se malbé, 

d'igual manera que, com hem vist, passava a final del set-

cents i el 1801, el mestre rellotger Moragues demaná que es 

reparàs i valorava en tretze lliures l'import de construir "las 

presas." (37) El 1803, el Capítol veié un certificat del mestre 

Agustí Jover per 234 reals, corresponent a la despesa 

ocasionada en la composició del rellotge, del qual s'havia 

trencat una de les peces principals i es trobava parat. (38) El 

1806 el rellotge tornà a estropellar-se i el Capítol considerà 

"el trastorno que por la descomposición del reloj sufre el 

pueblo." Uns dies abans, el rellotger Moragues havia deixat 
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el càrrec perque l'ajuntament no li pujava el jornal, però el 

consell li manà que tornàs a ocupar-se'n i que fes els 

arranjaments necessaris. (39) 

El 1812 un rellotger d'Alacant, Josef Daniel, féu 

una gran reparació del rellotge de Calendura, per la qual 

cobrà 1.760 reals. En el seu escrit garantitzava que la 

reparació duraria dotze anys com a mínim i que si 

s'espatllava per algun imprevist, que l'avisassen, que faria les 

reparacions al seu càrrec. Com a que després de pagar-li, 

segons es deia, encara quedaren uns centenars de reals 

disponibles —cosa rara aquell any tan funest— el Capítol 

aprofità per a reparar també 

"el nicho o casilla que custodia dicho relox por tener necesidad de 

ello y hechar a perder las piezas las lluvias y aires que entran por 

grietas y aberturas que tienen." (40) 

Amb tot, el 1815 els mestres Navarro i Gonzàlez 

tornaren sobre el tema i acreditaren la destrucció que tenia la 

torre del rellotge de la casa capitular i la quantitat que calia 

"para su reposición", la qual fou aprovada pel capítol. (41) 

No es degué fer cap reparació, però, ja que el 1819 els 

mestres Carles Francesc i Baptista Navarro feren visura i 

certificaren que la paret del nord de la torre amenaçava 

ruina, la qual 

"se verificaría en el día menos pensado si no se trata pronto de su 

remedio, que lo es el desmonte general desde su antepecho hasta el 

andador de la muralla, conviniendo el que se muden de las casas 

inmediatas los vecinos de ellas para evitar toda desgracia." 

El Capítol acordà insistir perquè l'intendent 

autoritzàs la reparació. (42) Tanmateix, la situació era tan 

perillosa, que els mateixos veïns de les casetes de baix de la 

torre oferiren 40 lliures per a ajudar a les despeses de 

desmuntar la paret i evitar el perill. Aquests diners foren 

posats a disposició dels mestres per a fer l'obra més urgent 

però s'havien de reintegrar en acabar tota l'obra, per a fer la 

qual, tanmateix, encara no s'havia obtingut el permís del 

consell de Castella. (43) El 1821 s'hi tornaren a gastar 300 

reals en reparacions en la torre, ara en la part de llevant, la 

qual també amenaçava ruina, i 700 reals més en netejar, 

composar i fer peces noves al rellotge. (44) El 1822 es 

gastaren 1.867 reals més, també en reparar "la pared de la 

torre de Calendura." (45) 

Amb els terratrèmols del 1829, com hem vist, el 

rellotge de Calendura quedà inservible. (46) Però a les 

poques setmanes el Capítol mana que se li posàs el badall a 

la campana, ja que havia de servir per a anunciar robatoris i 

aprehensió de delincuents, amb l'ordre expressa que "deban 

asistir inmediatamente todos los vecinos al sitio o paraje de 

la alarma." A més, amb Calendura s'havia de tocar el toc de 

queda, a les 10 en l'estiu i a les 9 en la resta de l'any, per tal 

d'avisar la població perquè en les hores de la nit ningú no 

anàs pel carrer "sin causa legítima." (47) 

La torre, però, es trobava en mal estat i van haver 

diverses protestes del veïnat pel perill que corria. El 1839 es 

manà que els mestres d'obres inspeccionassen l'edifici i 

fessen un informe amb certificació i pressupost. El mateix 

comissari d'obres havia manifestat 

"el estado ruinoso y riesgo inminente que anuncia la torre del reló 

[...] y ser muy presisa su pronta reparación, pues de lo contrario 

peligran las casas mas próximas a la expresada torre y de 

consiguiente sus habitantes." 

Confeccionat el pressupost pels mestres Penalva i 

Gonzàlez fou vist i aprovat pel Capítol i s'inicià un expedient 

per a fer l'obra. (48) Malgrat haver tramitat aquest projecte 

de reparació de la torre, unes setmanes després el Capítol 

tractà per primera vegada del possible trasllat del rellotge a 

la torre del Consell, el qual es féu unes dècades més tard, 

però fou vivament contestat per la població. Ara, el 

12-07-1839, s'acordà formar un expedient i enviar-lo a la 

diputació provincial d'Alacant per tal de traslladar el rellotge 

de Calendura a la torre del Consell 

"por las ventajas de utilidad, mejora y economía que proporciona la 

indicada traslación, según los informes suministrados por los 

maestros de relox, albañilería y demás inteligentes en la materia." 

Uns dies després, en la sessió del 22-07-1839, s'insistí en 

que el trasllat del rellotge venia obligat per la ruïna que 

amenaçava la torre de la Vetlla, es nomenaren comissaris i 

s'acordà fer el canvi l'endemà. (49) Tanmateix, com hem dit, 

el trasllat no s'arribà a fer en aquesta ocasió i s'optà per 

reparar la torre només, però com que l'obra valia molts 

diners s'acordà demanar ajut a la Junta de l'aigua salada, qui 

bé podria colaborar en "la suma que sea de su agrado", ja 

que els regants, segons es deia, eren directament interessats 

en el funcionament del rellotge. (50) Per a aquesta 

composició de la torre la diputació aprovà també que es fes 

un repartiment entre els veïns. (51) 

Durant els anys quaranta sovintejaren les obres en 

Calendura. Així s'hi van fer reparacions el 1840. (52) El 

1842 es feren noves obres en la torre, les quals degueren ser 

importants, ja que el 15-02-1842 es van lliurar al comissari 

d'obres 500 reals a compte "para que pueda atender a las que 

le están encargadas de poner trespoles en la propia torre", 

trespol que encara es col·locava el 26-04-1842 quan el 

Capítol féu un nou lliurament de 300 reals a compte per a 

atendre les despeses de l'obra. (53) El 1846, segons un 

certificat del mestre Penalva, es gastaren 576 reals, en 

reparar la volta de Calendura. (54) El 1847 es van substituir 

algunes peces de ferro en la maquinària del rellotge. (55) I el 

1848 es gastaren 806 reals més en la reparació de la torre. 

(56) Durant els anys cinquanta i seixanta no es consignaren 

despeses en Calendura, però amb motiu del centenari de la 

vinguda de la Mare de Déu el 1870, segons Ramos, foren 

pintats a la cola els dos ninots de les campanes, quedant 

Miquel amb casaca encarnada, pantaló groc, botes negres i 

morrió negre, sobre el qual li posaren un pompó de seda 

blanc, regalat pel cronista Josep Maria Ruiz. (57) L'any 

següent, el 1871, uns veïns es queixaven perque hi havia 

"un ángulo del terrado que amenasa desplomarse y están en grave 

riesgo dos casas de los exponentes que lindan con la citada torre." 

L'ajuntament passà el cas a la comissió d'ornat i, 

després de veure l'informe referent a la necessitat de fer les 

obres de reparació, acordà que ja es farien en haver diners. 

(58) Però el 1874 els veïns tornaren a insistir en que un tros 

de paret amenaçava caure’ls damunt i demanaren de bell 

nou 

"que se componga, para evitar el peligro que corren sus vidas y 

propiedades." 

En aquesta ocasió, després d'un informe, el Capítol 

acordà fer la reparació, però no tenim notícies que es fes res. 

(59)  

En canvi, el 1878, vist el mal estat del rellotge, 
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l'alcalde Joan Martí Cortés en comprà un altre més modern 

amb els seus propis diners, "de la mejor calidad posible y sin 

gravar en nada al presupuesto." L'ajuntament acordà 

col·locar-lo "en la Casa Ayuntamiento y punto en que se 

halla la Asta-bandera", ço és, dalt de la torre del Consell, 

sobre l'arqueria renaixentista, en la qual s'encastaria l'esfera. 

En l'obra s'havien de gastar les mateixes campanes de 

Calendura, "por ser buenas y no tener objeto después de 

colocado dicho reloj." (60) Als tres mesos ja s'havia 

col·locat el nou rellotge i el mestre d'obres Nadal Cantó 

passava un rebut de despeses de 494 ptes. També es van 

pagar 376 ptes. per l'import 

"de los cristales de colores construídos para las cuatro ventanas de 

la fachada, y pintar los letreros y números del calendario de dicha 

fachada." (61) 

Pero el 1879 arribà a l'ajuntament la forta protesta 

popular que s'havia desencadenat a Elx per la supressió del 

rellotge de Calendura i es plantejà la necessitat de tornar a 

posar les campanes del rellotge com es trobaven abans. Un 

regidor exposà 

"que el pensamiento que indujo al Sr. Cortés el colocar un reloj 

nuevo con su esfera correspondiente que señalara las horas ha sido 

bueno y aceptado por todos los habitantes de esta ciudad, puesto 

que con él se consiguen dos objetos, regularizar las horas y que 

todo transeunte y vecino de esta ciudad supiese la hora, por medio 

de la esfera, en que se encontraba." 

Tanmateix, proseguia, 

"a tan laudable objeto no se consiguió el fin que se propuso el Sr. 

Cortés por cuanto las campanas que en el día sirven para que sus 

vibraciones den a conocer a la ciudad la hora en que nos 

encontramos, no dan el resultado que era de desear, por cuanto los 

que habitan a no muy larga distancia, en su mayor parte del día no 

saben en la hora que se encuentran, produciendo con ello en 

algunos casos conflictos entre los regantes que se han de atender a 

la hora del reloj para tomar el agua para el riego de sus tierras y en 

otras producen disturbios o disgustos en las familias." (62) 

No pensem que la diferència d'audició del so fos 

tan greu com s'indica a l'acta capitular, hagut compte de la 

proximitat de les torres del Consell i de la Vetlla, però, 

finalment, el mateix alcalde Cortés proposà tornar a posar 

les campanes en el lloc i posició que tenien abans, en la torre 

de la Vetlla, i que en la torre del Consell quedàs l'esfera per 

a assenyalar al públic l'hora. (63) A més, Cortés decidí 

reparar els ninots de l'antic rellotge i millorar la instal·lació 

de Calendura. El mateix 1880 es van pagar a Nadal Cantó 

110 ptes. pel nou trasllat de les campanes a Calendura i 

també se li'n pagaren 62 al mestre fuster 

"por lo gastado en la restauración de ambos Calenduras, haciendo 

nuevo el pequeño, y, ademas una escalera, de manera para subir al 

segundo cuerpo de la torre de los mismos." (64) 

Finalment, el 01-06-1880 quedaren de nou al seu 

lloc les campanes de Calendura i els ninots restaurats. 

Segons Ramos, la població celebrà l'esdeveniment amb un 

concert que va donar la banda de música de Buyolo i foren 

disparats una palmera i altres focs artificials. (65) 
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21. PRESÓ, JUTJAT 

 

Al vuit-cents, la burgesia instal·lada a l'Ajuntament d'Elx es 

preocupà també pel tema de la presó i hi hague peces que 

van ser destinades a tal ús en tres edificis diferents: l'alcàsser 

de la Senyoria, la torre de Calendura i la cort del Justícia, 

encara que aquest darrer lloc només s’utilitzà a 

començament de segle. La presó i la justícia foren dues 

institucions i dos espais que la vila tenia des de l'edat mitjana 

i que al vuit-cents prengueren noves formes dins la ciutat 

burgesa. El tema dels "presoners" —com, d’altra banda, el 

dels "malalts"— foren significatius en el discurs higienista i, 

com observa Calduch, influïren en les importants obres de 

càrcers, com ara les de tipus panopticon, de finals del vuit-

cents, moment en el qual, segons Calduch, a ciutats com ara 

Alacant, sorgí un debat respecte a la presó model, després de 

derribar per “insalubre” la Casa del Rei, utilitzada durant el 

vuit-cents com a presó. Així, la burgesia alacantina durant el 

darrer terç del segle reivindicà una presó nova per a la ciutat, 

la qual es construí cap al 1900 a la zona de Benalua. (01) A 

Elx, l'existència d'edificis per a l'ús penal durant l'antic règim 

fou la base perquè al llarg del segle, després de la revolució 

burgesa, la nova classe en el poder es plantejàs la necessitat 

d'un immoble a propòsit per a tots dos usos, presó i jutjats, 

d'acord amb la nova organització de l'estat, com també 

perquè la societat il·licitana del vuit-cents reclamàs amb una 

certa insistència aquests serveis. 

Madoz, al seu Diccionario del 1845-1850 (o el 

cronista Ruiz, qui li facilità les dades) pel que fa als jutjats 

d'Elx només indicava que "las oficinas del juzgado" s'havien 

tot just traslladat a l'edifici de la Corredora on havia estat 

l'hospital de la vila, el qual encara es coneixia amb aquest 

nom. En canvi, s'estenia més en el tema de la presó i referia 

que a Elx hi havia 

"dos cárceles públicas, la una titulada de Calandura, inmediata a la 

casa del ayuntamiento [...] [que] solo sirve para arrestados y 

detenidos. La otra es la de las Fortalezas de palacio, que se hallan a 

la parte Norte de la villa." 

Madoz afegia que la presó del palau era 

"muy sólida, con torreones, buenos y seguros calabozos, y piezas 

separadas para hombres y mujeres." 

Tanmateix considerava que 

"goza de poca ventilación [y] los pisos son húmedos y bajos, 

principalmente los calabozos, que son mal sanos, por cuyas causas 

los encarcelados ven marchitarse su salud" 

i concloïa dient que era 

"indecoroso que una población tan importante no posea unas 

buenas cárceles según los adelantos que reclama la actual 

civilización y las consideraciones que se deben a la humanidad." 

(02) 

Però malgrat l'opinió de Madoz, a Elx no es va 

construir cap edifici modern de nova planta destinat a presó i 

se seguí utilitzant per a aquest ús l'edifici medieval i 

renaixentista de l'alcàsser de la Senyoria, el qual, després de 

l'abolició de la senyoria jurisdiccional, fou reclamat per 

l'ajuntament com a propi. Aquest ús del palau com a presó 

es perllongà fins després de la guerra d'Espanya, però durant 

el nou-cents l'ús de presó s'alternà amb l'utilització de 

l'immoble com a fàbrica. Com hem dit, també es van 

mantenir durant part del segle les antigues presons de la Cort 

i de Calendura. La presó, tanmateix, no cristal·litzà a Elx en 

cap gran edifici que tingués incidència urbana ja que, en 

passar les competències a la capital provincial, Elx quedà 

fins els nostres dies tan sols amb una presó, o dipòsit 

carcelari, vinculada a les magres competències municipals i 

de partit judicial. 

A començament del segle, segons un acta del 

07-04-1800, l'antic alcàsser, esmentat com a casa palau dels 

Altamira, encara era habitat per l'administrador del duc, la 

qual cosa fa pensar que no havia començat a utilitzar-se com 

a presó pública. (03) Així mateix, com hem vist, 

l'administració de justícia i la presó eren uns dels edificis 

d'arrel medieval més malmesos de la vila i en els que més 

vegades s'havien hagut de fer reparacions durant les dècades 

finals del set-cents. En un informe del 26-04-1800, a 

instancia del Real Acuerdo, l'ajuntament es lamentava de les 

dolentes condicions d'aquests espais, ja que 

"la piesa o lugar en que ha de tener-se la Administración de Justicia 

está dentro del Patio de la Carsel que no tiene otra desencia que el 

estar enlucida, y por consiguiente no es acomodada porque no tiene 

separador para los dos Juezes ni puede tenerla por no prestar 

longitud ni latitud dicho sitio, ni tener otra lus que la que existe en 

el día de una Rexa, y que las obras que se han ofresido haser en 

dicho citio de la escribanía se han costeado de los intereses del 

Escribano originario como propiedad suya [...] en cuyo citio no 

puede ensanchar ni largar dicha pieza ni tener otra luz, pero sí se 

podrían hacer altos en donde hay extención y capacidad, pero esta 

obra seria de un coste muy crecido." (04) 

Amb tot, els primers anys del segle hi va haver 

prou reparacions en l'edifici destinat a presó. Així, el 1801 el 

Capítol demanà "la composición de las cárceles" i manà que 

informassen el mestre i el síndic. (05) El mateix any, el 

29-05-1801, el Capítol va veure un certificat del mestre 

Garcia d'haver fet reparacions en la càrser del tribunal. (06) 

El 1802 se'n va veure un altre, de certificat, del mateix 

Garcia, que pujava a 320 reals i comprenia la formació d'una 

contraparet de calicanto en els angles de ponent i migdia de 

la presó comuna dels alcaldes, 

"a causa de la escavazión que en ella han hecho los presos que en la 

misma existen para hacer fuga" (07) 

i el 1803 fou aprovat un altre certificat de Garcia, de 167 

reals per reparacions fetes en "la torre de Calandura y su 

cárcel." (08) 

Els anys següents, a partir del 1808, amb motiu de 

la guerra del Francès, la planta baixa de l'ajuntament féu de 

presó, com hem vist, però també hi hagué ja francesos 

empresonats "en la fortaleza de las cárceles de Palacio", ja 

que el capítol, considerant les elevades despeses que 

ocasionava guardar-hi aquests presoners, demanà al 

governador que els admitís en el dipòsit de francesos que hi 

havia a la ciutat d'Alacant. (09) L'origen del palau com a 

presó pública es deu trobar en aquests anys de la guerra del 
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Francès, però els anys següents el consell continuà fent 

reparacions en les presons de Calendura i del Justícia. Així 

el 1811, Garcia presentà un certificat de 180 reals gastats en 

la coberta de la presó. Tanmateix, després de la guerra del 

Francès, amb l'abolició de les senyories jurisdiccionals, 

l'ajuntament continuà utilitzant la presó del palau i 

comportant-se com si l'edifici fos de propietat municipal. 

Així, el 1821 s'amenaçava els infractors del ban sobre 

seguretat nocturna en la via pública que se'ls arrestaria "en 

las cárceles de Palacio." (11) I el 1822 el Capítol ja va pagar 

l'elevada quantitat de 7.738 reals per obres fetes "en las 

cárceles de esta villa, tituladas de palacio." (12) També quan 

els terratrèmols del 1829 feren malbé aquest edifici, els 

presos s'hi van haver de traure, ja que, segons l'acta 

capitular, es trobaven "en la mayor consternación y 

conflicto" per haver-se obert grans clevills en la torre, la 

fàbrica de la qual, segons el mestre d'obres Jaume Agueda, 

podria no resistir nous moviments sísmics. Per tant, els 

presos es van portar aquell dia a l'arxiu de la casa capitular 

on foren custodiats per tropes reialistes, però a l'endemà, en 

haver cessat els terratrèmols, tornaren a ser tancats en el 

palau. (13) 

Com a mostra de la incipient preocupació del 

municipi pel tema de la presó, el 1833, el Capítol veie un 

informe demanat per l'intendent sobre un expedient que 

havia tramitat l'ajuntament per a reedificar "las cárceles 

llamadas de la Cort i Calendura", com també una sol·licitud 

dels apoderats de l'Altamira perquè se li pagàs el lloguer del 

palau, el qual, com diem, s'utilitzava com a presó, si més no 

en la part de la torre de l'homenatge. (14) Durant els anys 

trenta hi ha indicis de l'existència de litigis entre l'ajuntament 

i el senyor per la possessió del palau. Així, el 14-02-1834 

sorgí un conflicte quan el síndic municipal demanà a 

l'administrador l’entrega de les claus de diversos calabossos 

situats en el pati, basant-se en la necessitat de tenir separats 

uns presos d'altres ja que  

"en las cárceles denominadas de Palacio se custodian toda clase de 

presos del juzgado del Sr. Alcalde Mayor de esta villa [y] hay muy 

pocas habitaciones para la custodia con separación y seguridad de 

los presos que deben estar incomunicados." (15) 

Però aquell mateix any s'agreujà el conflicte entre 

el duc i la vila per l'ús i la possessió del palau ja que 

l'Altamira portà les seues queixes davant la reina per tal que 

l'ajuntament deixàs lliure el palau, o millor dit, la torre de 

l'homenatge annexa, çó és, com deia el capítol, "la llamada 

cárcel i fortaleza." Els síndics informaren sobre el tema i, 

enfront de la pretensió del duc, el Capítol insistí en que la 

vila es trobava des de temps immemorial en possessió 

d'haver custodiat els presoners en la presó del palau. (16) El 

1838, l'administrador insistia en la propietat que tenia el duc 

sobre "las cárceles de la torre que forma[n] parte de la casa 

palacio de esta villa." Tanmateix no es va resoldre res. (17) 

En avançar el segle augmentà la preocupació del 

Capítol per les condicions sanitàries dels presos del palau, en 

el mateix sentit que hem vist a l'escrit de Madoz i, així, el 

1841, el Capítol considerà que els tancats en la presó dita 

d'Enmig es trobaven 

"en fatal estado por la falta de ventilación, como que sólo tiene una 

ventana bastante angosta, haciéndoles por ello respirar un ayre 

sumamente fétido y capaz de producir cualquier enfermedad 

contagiosa" 

així que s'acordà obrir una nova finestra amb dues reixes a la 

part de ponent, "que al paso que proporcione la ventilación, 

evite la fuga de los presos." Com a mostra de la nova 

consideració que semblava obrir-se pas el Capítol s'interessà 

també perquè els presos tinguessen menys insectes paràsits, 

fent emblanquinar el calabós: 

"y para evitar igualmente la multitud de chinches y otros bichos 

asquerosos que se crían en dicha cárcel y mortifican a los presos, se 

enlucirán de yeso sus paredes." 

Feren aquestes obres els mestres Vicent Penalva, 

Francesc Garcia i Ramon Sanchez i costaren 1.219 reals, 

segons l'acta capitular del 21-05-1841. (18) El 1845 es van 

gastar també 551 reals en fer reparacions de "los terrados de 

las cárceles de palacio." (19) 

A meitat de segle, però, segons l'acta de la sessió 

capitular del 20-04-1855, una resolució judicial obligà el 

duc a reconéixer la propietat de l'ajuntament sobre la presó, 

segons una carta de l'administrador vista pel Capítol on 

s'afirmava que no es tenia noticia de cap contracte 

d'arrendament 

"de las cárceles llamadas de Palacio, pero sí les consta que este 

Ayuntamiento se halla en posesión inmemorial de aquellas, 

confirmada por la audiencia en cierto interdicto posesorio que 

interpuso la parte de dicho Señor [Duque] contra este 

Ayuntamiento." (20) 

Tanmateix, el 1860, el duc se'n tornà arrere, no 

acceptà la resolució judicial i demanà que es deixassen 

lliures "las cárceles situadas en la fortaleza de su palacio", 

com també que se li abonassen 50 lliures anuals pel lloguer 

des de l'any 1830. Davant l'amenaça d'haver de desallotjar 

l'edifici o pagar l'elevada summa que demanava el noble, 

l'ajuntament demanà que el secretari subministràs 

antecedents. (21) El 1861, però, l'Altamira protestà "sobre 

las obras últimamente practicadas en las cárceles de este 

partido judicial, por considerarlas de su propiedad." (22) I, 

finalment, el 1861 va ser el propi ajuntament qui reconegué 

el domini del duc sobre el palau i oferí pagar 753 reals a 

l'any per l'ús de la presó. L'Altamira acceptà, però aquest 

lloguer havia de tenir caràcter retroactiu des del 1832, 

condonant una tercera part, per la qual cosa el municipi li 

quedava a deure al duc en concepte d'atrasos 14.558 reals. 

(23) Segons Ibarra l'ajuntament es va comprometre a fer les 

obres de reparació de l'immoble, aleshores en estat ruïnós. 

(24) 

Un altre establiment carcelari que mai no s'arribà 

tampoc a fundar a Elx, però que la diputació provincial 

proposà construir, fou una presó de dones. El 1840, la 

diputació escrigué a l'ajuntament demanant si es podria crear 

aquí "una casa de corrección de mugeres" i amb quins 

recursos es podria comptar. El Capítol considerà que seria 

"muy útil y conveniente el indicado establecimiento en esta 

población, pero que no alcanza el ayuntamiento qué recursos podría 

destinar para sostenerlo" 

així que es degué deixar córrer, ja que no hem tornat a trobar 

dades sobre el tema. (25) 

Pel que fa a l'alcàsser, malgrat haver-s'hi arribat a 

un acord entre l'antic senyor i el municipi, en diverses 

ocasions hi hagué encara problemes per l'ús de la torre com 

a presó. El duc solia protestar perque l'ajuntament no li 
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pagava el lloguer, i aquest considerava que encara hi gastava 

massa diners. Així, el 12-01-1882 el Capítol insistí en el 

"excesivo alquiler que se viene pagando por el local 

destinado a cárceles", les quals, a més, pel lloc on es 

trobaven instal·lades, eren "insalubres y mal condicionadas." 

L'ajuntament considerà la possibilitat d'utilitzar com a presó 

algun altre edifici que fos propi del municipi, després de 

reparar-lo i habilitar-lo, però la idea no anà endavant i no es 

tornà a plantejar el tema. (26) 

Pel que fa a l'edifici dels jutjats, encara que Elx 

havia estat constituït cap de partit judicial el 1820, no es 

plantejà la necessitat d’instal·lar els jutjats en un edifici o 

espai específic fins el 1844, quan el jutge de primera 

instància dirigí un ofici a l'ajuntament perquè li proporcionàs 

"un local cómodo para la casa Audiencia mandada establecer por el 

Reglamento de juzgados, como así mismo los muebles que para 

ello necesita." 

El Capítol acordà destinar a jutjat l'antic hospital de 

la Caritat de la Corredora, però, pel que feia als mobles, 

s'excusà al·legant que ni disposava de diners ni li era permés 

distraure fons 

"de otros objetos que los marcados en el presupuesto municipal, sin 

la autorización de la Excma. Diputación Provincial." (27) 

El jutge no rebutjà la cessió de l'edifici, tan sols 

comunicà al Capítol el seu mal estat, sobretot en la part de 

darrere, la que donava al carrer dels Arbres i amenaçava 

caure's. Avisat pels macers, el mestre titular de la vila, 

Vicent Penalva, féu una visura en meitat de la mateixa sessió 

capitular i confirmà allò observat pel jutge, afirmant que 

"efectivamente la parte del mediodía de la antedicha casa hospital 

se halla próxima a desplomarse, siendo tan fatal su estado que creía 

no podía demorarse un solo momento su composición o derribo." 

El Capítol acordà d'immediat que l'administrador 

de l'establiment s'encarregàs de fer les reparacions 

necessàries. (28) Finalment, el jutjat s'instal·là en aquest 

edifici, com hem vist, i també, finalment, el 1845, 

l'ajuntament pagà els mobles. Segons l'acta de la sessió del 

27-11-1845, es gastaren 987 reals "para la Audiencia del 

Juzgado de la Instancia y composición del Salón de la 

misma." (29) 

Tanmateix, com hem vist, el 1855 es vengueren 

parcel·les de l'edifici de l'hospital i, després, fou ocupat pel 

Casino. Als plànols de Gonzàlez i de Coello els jutjats 

apareixien encara en aquest lloc, però durant tot el final del 

vuit-cents i gran part del nou-cents anaren itinerants d'un 

lloc a un altre. Així, no sabem quin any els jutjats deixaren 

l'edifici de l'hospital, però en sessió del 04-12-1873, com 

hem vist, un regidor proposà utilitzar el convent de 

l'Encarnació per a tot un seguit d'ussos públics, entre els 

quals es trobava l'audiència. També el 22-07-1875 es va 

veure la "necesidad de procurar local para establecer la casa 

audiencia" i s'acordà llogar per quatre anys la planta baixa 

de la casa de Gómez, situada al passeig de la Mercè, pel 

preu de 1,25 ptes. de lloguer al dia. (30) El 1876 el Capítol 

tornà a tractar dels edificis destinats a audiència i presó i es 

plantejá que en algun moment potser caldria la construcció 

d'edificis dedicats expressament a tals usos, però després 

d'un debat s'acordà que, "puesto que hoy existe local para la 

Audiencia y Carcel del Partido", l'ajuntament continuaria 

facilitant aquests locals, 

"decorando la Audiencia decentemente y dando a la cárcel las 

condiciones que sean necesarias y que cuando se constituya 

definitivamente el Tribunal de partido en esta ciudad procederà a la 

construcción de aquellos edificios que reunan las condiciones que 

cada uno deba tener para el objeto a que se destina." (31) 

Hi ha també referències que el jutjat ocupà per un 

temps la casa vestuari de l'ajuntament en la parròquia de 

Santa Maria, situada en el carrer de la Fira o, si més no, això 

es deia en un comunicat enviat al cap econòmic de la 

província el 1878, quan l'estat intentà incautar-se'n d'aquest 

edifici. (32) Finalment, el 1879, l'ajuntament llogà una casa 

situada en el carrer de Sant Isidre per 1,25 ptes. al dia, per tal 

d'instal·lar-hi "las oficinas del juzgado de primera instancia", 

possiblement el primer immoble específic destinat 

modernament a la justícia a Elx. (33) 

 

NOTES 

(01) Devem aquestes observacions i notícies a Joan Calduch. 

(02) Pascual MADOZ, Diccionario geografico-estadístico-histórico 

(1845-1850), 1982, vol. 1, p. 329. 

(03) Libro de cabildos, acta del 07-04-1800, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 26-04-1800, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 16-01-1801, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 29-05-1801, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 03-07-1802, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 03-06-1803, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 22-07-1808, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 03-07-1811, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 27-06-1821, AHME. 
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(19) Ibídem, acta del 27-11-1845, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 20-04-1855, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 28-09-1860, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 01-02-1861, AHME. 
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22. CASERNES 

 

Mentre que els nous equipaments i serveis establerts a Elx 

durant el vuit-cents creaven la necessitat de tenir edificis 

específics, la grandiosa caserna de cavalleria setcentista 

construïda pel municipi pergué l'objecte per al qual va ser 

feta fins el punt de deixar de ser de propietat pública. A 



 298 

canvi sorgí la necessitat d'albergar a Elx les tropes d'un cos 

nou de trinca, la Guàrdia Civil, les quals anaren itinerants 

per fondes i cases de lloguer fins ben entrat el nou-cents. 

Durant una bona part del segle, però, l'antiga 

caserna del Pla encara acomplí la seua comesa i fou ocupada 

regularment per l'exèrcit. Així, el 1801 l'intendent del regne 

hi envià un esquadró de cavalleria, i hi havia encara una 

partida del regiment de dragons d'Almansa, per la qual cosa 

la vila havia de disposar l'acomodament de tots dos. (01) 

Així mateix s'hagueren de continuar fent nombroses 

reparacions. El 1802 un certificat de Felip Garcia informava 

que calia fer reparacions en la caserna (02) i, fet i fet, el mes 

següent s'hi gastà una quantiosa summa, 3.632 reals segons 

el certificat del mestre. (03) El 1803 es gastaren 401 reals 

més en la "composición de los empedrados de las cavallerías 

del quartel de cavallería de esta villa", despeses fetes en 

virtut d'una ordre de l'intendent, però com l'autorització era 

només per a 400 reals, aquesta fou la quantitat aprovada per 

la vila perquè fos abonada. (04) El 1805 el Capítol va veure 

un nou certificat de Garcia segons el qual s'havien fet noves 

reparacions en la caserna per ordre de l'intendent. (05) En 

aquells moments hi havia aquarterat el regiment de caçadors 

d'Olivença, el tinent coronel del qual demanava que 

s'empedrassen de bell nou les quadres dels cavalls. El 

consell manà que Felip Garcia fes visura, informe i 

pressupost. (06) Aquest mateix tinent coronel del regiment 

d'Olivença presentà el 1807 un interessant memorial relatiu 

al mal estat de l'edifici, motivat per certes reparacions que 

calia fer en una porta de les quadres i en una finestra dels 

dormitoris i que no havia fet encara l'ajuntament. En aquest 

memorial s'expressava la conveniència de conservar "el 

edificio del cuartel, que tanto interesa para el servicio del 

rey", es feia una valoració del seu estat i s'avisava que 

"por falta de este y otros pequeños reparos en oportunidad 

conbeniente, va decayendo la conservación del edificio y vendrá al 

estado de ruina en mucha parte, particularmente las bobedillas del 

Piso de los Dormitorios, donde continuamente se hacen grandes 

ahujeros y en que han gastado las compañías no poco dinero para 

remediarlo. Crece de día en día el daño, en términos que hay 

muchos trechos que ya necesitan hazer uso de las tablas de las 

camas para poder trancitar." (07) 

Amb la guerra del Francès augmentà, com és obvi, 

la importància militar de la caserna i s'hi van fer 

considerables obres de manteniment. Fet i fet, en aquests 

anys fou l'edifici de la vila on més reparacions es feren. 

Així, el 1809 els mestres d'obres, fuster i serraller titulars de 

la vila, d'acord amb una ordre de l'intendent del regne 

d'aquell mateix any, presentaren certificats d'haver gastat en 

reparacions de l'edifici 5.585 reals, una summa enorme que 

es degué utilitzar en la reparació dels forjats als quals es 

referia el memorial del 1807. (08) També els mateixos 

regiments que s'hi hostatjaven feien obres a la caserna. Així, 

el 1810, el Capítol acordà pagar els comptes formats per 

Antoni Mata, caporal del regiment de Numància, els quals 

pujaven a 199 reals, "por las recomposiciones hechas en las 

quadras del cuartel y cavallerías del mismo." (09) 

Tanmateix, quan el 16-04-1811 se n'hi anà el parc d'artillería 

i l'ajuntament passá revisió a la caserna, calia fer 

reparacions, segons els mestres, per valor de 4.660 reals, les 

quals acordà fer el Capítol demanant permís previ de 

l'intendent per a abonar-les del cabdal de propis. (10) A final 

del mateix 1811 Garcia presentà un certificat de 706 reals 

per obres en la caserna. (11) Totes aquestes obres es 

degueren fer abans de l'estiu, ja que, com hem vist, durant la 

gran epidemia del 1811, el quarter es féu servir de llatzaret, i 

l'any següent, el 10-04-1812, la junta local de sanitat demanà 

a l'ajuntament diners per a netejar-lo. (12) Tanmateix, el 

1813 els soldats ocupaven de nou la caserna, ja que el 

Capítol es queixava perque havien tret dues reixes del seu 

lloc i hi feien altres malifetes en escales, finestres, portes i 

demés parts de l'edifici. S'acordà oficiar els superiors per a 

"contener dichos excesos y para apurar el daño causado por 

la tropa." (13) I encara en la sessió del 09-11-1815, es 

continuà parlant a les actes de les sessions capitulars de la 

necessitat de composar la caserna. (14) També el 1815, el 

mateix general Elío avisà la vila que hi venia el regiment de 

cavalleria Numància i el Capítol acordà habilitar algunes 

quadres i pavellons del quarter "que existe fuera de esta 

población" perquè s'hi pogués allotjar la tropa. (15) 

L'ús de la caserna com a hospital o llatzaret fou 

així mateix habitual durant el vuit-cents. A més del llatzaret 

que s'hi establí el 1811, el 1817, una ordre del capità general 

pretenia "preservar a la infancia de las viruelas" i manà que 

s'assenyalàs un llatzaret per a "los niños virulentos de esta 

villa." El Capítol acordà posar a la disposició de la junta de 

sanitat el quarter de cavalleria, on s'havien de traslladar tots 

els xiquets malaltets i aquells que havien tingut contacte amb 

ells per tal de restar-hi en quarentena. (16) 

Tanmateix, des del final de la guerra l’edifici es 

trobava malmès i, al llarg del vuit-cents, amb la 

reestructuració de l'exèrcit espanyol, s'acabà la seua funció i 

quedà en desús a poc a poc. (17) Ja el 07-07-1820, quan la 

vila es recuperava dels desastres de la guerra del Francès i 

de les epidèmies dels anys anteriors, el síndic informà sobre 

el mal estat en que es trobava la caserna, com també el pont 

principal. En l'interior de la caserna no hi havia portes ni 

finestres, les escales no tenien baranes ni mamperlans, els 

pisos alts estaven foradats, els pous no tenien tapadores i hi 

havia molts trossos de terrats estropellats. Segons es deia, la 

destrossa venia des de que s'hi allotjaren les tropes quan la 

invasió francesa. El mal estat arribava a fer que es 

consideràs inútil l'edifici si no es reparava, amb el 

consegüent perjuí del poble, el qual hauria de patir de nou la 

càrrega de l'allotjament dels soldats. Es va remarcar la gran 

utilitat dels dos edificis, pont i caserna, i, com que no hi 

havia fons, s’acordà l'imposició d’arbitris entre els veïns 

propietaris i terratinents. Els mestres de la vila havien de 

visurar els edificis i emetre informe del preu que calculaven 

que costaria la reparació de cadascun d'ells. De tota manera, 

en aquells mateixos moments s'estaven fent en la caserna les 

obres imprescindibles perquè s'hi pogués allotjar el regiment 

de cavalleria d'Espanya. (18) Les reparacions foren 

importants, ja que la certificació que passaren el 21-07-1820 

els mestres d'obres, fuster i serraller pujà a un total de 2.658 

reals. (19) 

Tanmateix el cap polític de la Diputació de 

València arribà a plantejar al Capítol aquell mateix any de 

1820 si no seria millor tornar a allotjar els soldats en cases 

particulars, en lloc de raparar la caserna, postura, com 

veiem, sensiblement diferent de la dels intendents 
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setcentistes, preocupats pels edificis i les instal·lacions 

militars. L'ajuntament, amb un cert orgull, contestà que tant 

la caserna com el pont ja s'havien reparat en allò més precís, 

utilitzant els cabals públics del municipi. (20) I encara els 

anys següents, l'ajuntament continuà fent despeses en la 

caserna. Així, el 1821, amb la lenta recuperació de la vila, 

els mestres d'obres i fuster tornaren a fer reparacions per 

valor de 396 reals. (21) També el 1822 van haver obres de 

reparació. I el 1823 es gastaren 340 reals en forrellats i 

composició de portes. (22) També el 1824, quan havia de 

venir a acantonar-se a Elx el regiment de cavalleria del 

Príncep, el qual havia d'albergar-se de bell nou en el quarter, 

com que, segons el capítol, l'edifici es trobava un poc 

destrossat, s'acordà reparar-lo "en el modo posible." El 

certificat del mestre Francesc Navarro per aquesta reparació 

pujà a 737 reals. (23) De tant en tant, però, es feien 

pressupostos d'una reparació total, com ara el 1826, quan 

l'intendent aprovà un informe fet pels pèrits enviats per 

l'ajuntament per a fer reparacions en la caserna per valor de 

24.100 reals. Aquests diners s'havien de traure del fons de 

contribucions i havia d'inspeccionar les obres el comissari de 

guerra de la plaça d'Alacant, inspector de fortificacions i 

quarters, Hermenegildo de Llanderal. Les obres les dirigiria 

Juan Ximenez Donoso, capità comandant d'enginyers, i es 

nomenà un capitular com a dipositari dels fons destinats a la 

reparació. (24) Tant per l'elevada quantitat com pel control 

governamental de l'obra que s'exigia, aquesta reparació del 

1826 degué ser una de les més importants que mai no es 

feren en la caserna. Tanmateix, encara no fou suficient, ja 

que quan el Capítol va veure els comptes de les obres fetes i 

els envià a l'intendent per a l’aprovació, se li havia d'exposar 

també 

"la necesidad de componer lo que resta del edificio, pues de lo 

contrario siendo el invierno lluvioso podrá destruirse el hierro de 

poniente en todas sus partes y por consiguiente destruirse todo el 

edificio." (25) 

Amb els terratrèmols del 1829, com hem vist, 

l'ajuntament i una gran part de la població d'Elx s'establiren 

en el quarter, on el Capítol arribà a celebrar les sessions. 

També hi van ser traslladats els malalts de l'hospital i els 

presos. Aquests últims foren tancats en els calabossos de la 

caserna. S'endugueren també l'arca de les tres claus que 

dipositaren en la barraca del regidor degà, com també altres 

efectes públics de la casa capitular. (26) 

Veiem, doncs, com durant el primera meitat del vuit-cents, 

la caserna seguí desempenyant una important funció en tant 

que edifici disponible per a albergar múltiples usos. Fet i fet, 

en diverses ocasions s'intentà fer una reparació de tot l'edifici 

des del mateix exèrcit espanyol. Així, el 1831, el comandant 

del reial cos d'enginyers comissionà el mestre d'obres Simon 

Carbonell per a reconèixer la caserna i proposar al rei la total 

reparació de l'edifici. El Capítol acordà franquejar-li les 

claus de l'edifici per a poder practicar el reconeixement que 

es volia fer. (27) 

El 1834, amb motiu de l'epidèmia de còlera morbo, 

el Capítol acordà traslladar els malalts pobres de l'hospital al 

quarter, on se'ls facilitarien queviures. Tanmateix, en plena 

epidèmia, l'encarregat de l’immoble, un tal Braceli, 

comunicà a l'ajuntament que s'havia esfondrat un tros de 

terrat de la part de ponent i s'havia "asolado la bóbeda y piso 

principal." A partir d'aquest moment l'ajuntament començà a 

desentendre's de l'edifici i començà la seua ruïna irreversible. 

Així, en sessió del 27-08-1834, el Capítol acordá que s'en 

donàs compte a l'intendent general de la província de 

València perquè disposàs la reparació amb diners de 

l'exèrcit. (28) Tanmateix, l'intendent es va inhibir dient que 

l'assumpte no era de la seua competència i tornà la 

comunicació a l'ajuntament. Aquest, aleshores, decidí acudir 

al governador civil. (29) 

Però les reparacions no es feren i el 1836 hi hagué 

un greu conflicte entre les autoritats militars i municipals, 

conflicte que ocupà moltes pàgines de les actes de les 

sessions del capítol. La qüestió de fons era qui havia de 

córrer amb les despeses de reparació de l'edifici i allotjament 

dels soldats, sent tan escassos com eren els diners del 

municipi. El 1835 el capità general del regne ordenà que 

l'ajuntament facilitàs tot allò que fos necessari per a la 

recomposició del quarter, tasca per a la qual es presentaria a 

Elx l'oficial que havia de dirigir l'obra. El capítol, tanmateix, 

contestà que no tenia "fondo ni caudal de que echar mano 

para executar la reparación" i elevà una petició perquè el 

capità general posàs els diners necessaris. (30) Davant 

aquesta petició, potser considerada una insolència, el capità 

general insistí en que 

"se proceda sin la menor demora, bajo la responsabilidad del 

Ayuntamiento, a facilitar los fondos necesarios para la 

recomposición del Cuartel." 

El Capítol tractà la situació en que es trobava el 

municipi i s'acordà que un regidor anàs a Alacant a explicar 

personalment la qüestió. Però no s'admití cap excusa i 

l'ajuntament, aleshores, tirà mà del fons de contribució, 

esperant que l'intendent admetés el descompte de l'impost a 

canvi de les obres en la caserna. Aquesta solució, però, no 

fou acceptada i, com a resposta a la negativa, es van 

suspendre les obres de reparació. Però aleshores el 

comandant de la província ordenà la vila que procuràs 

allotjament als caps i oficials de l'exèrcit, bé en els pavellons 

del quarter, bé en cases llogades per a acomodar-los. (31) 

Davant la difícil situació plantejada i el carreró sense eixida 

en que es trobava, l'ajuntament proposà demanar a la reina 

tots els diners que la vila havia gastat en la caserna des de 

que es va construir, a mes de no seguir pagant les 

reparacions i reclamar el lloguer a la justícia de València. 

(32) El conflicte, però, durà prou mesos encara. L'intendent 

creié solventar el tema dient que s’havien de pagar les obres 

dels propis i arbitris, però, segons el capítol, "estos se 

encuentran exhaustos." El Capítol insistí aleshores en la seua 

idea d'acudir a la reina i exposar els favors prestats per la 

població a la monarquia espanyola. (33) Tanmateix, als pocs 

dies, l'ajuntament se'n tornà arrere de sobte i decidí pagar els 

rebuts de les obres que se li presentaren. Però quan uns 

mesos després el comandant del regiment estacionat en el 

quarter sol·licità la neteja dels pous, l'ajuntament contestà 

que ho fes l'intendent, ja que la vila es trobava en un dèficit 

total i no tenia recursos per a res. (34) 

Aquestes són les últimes notícies que tenim de 

reparacions fetes per l'ajuntament en l'edifici del quarter, 

com també les últimes notícies relatives a que hi hagués 

instal·lat algun regiment de l'exèrcit. Posteriorment, el 1845, 

algun regidor va proposar la necessitat de reparar-lo, però 
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quan un altre digué que el cost de la reparació valdria 10.000 

duros, va retirar la proposta sense cap acord. (35) A partir 

d'aquest moment, la caserna començà a utilitzar-se com a 

habitatge per a famílies pobres. Així, la terrible tempesta del 

1853, segons Ramos, enrunà 300 cases i un raig danyà el 

quarter, però malgrat això, moltes de les famílies que havien 

quedat sense casa s'hi van haver d'albergar en aquest edifici 

per ordre del mateix capítol. (36) Ara bé, en haver-ho fet per 

ordre del Capítol el governador manà que l'ajuntament se'n 

fes càrrec de l'edifici, amb un inventari previ, per a fer el 

qual havi d’enviar un enginyer encarregat de formalitzar 

l'entrega. (37) L'enginyer, però, manifestà que l'immoble no 

es trobava en condicions de ser habitat pel mal estat de l'obra 

i que en la seua opinió, 

"para que las familias que el Ayuntamiento ha colocado en aquel 

edificio no tengan ninguna desgracia, es indispensable proceder al 

derribo del paredón interior de poniente, cuyos gastos ascenderan a 

diez mil reales." 

Aquesta demolició havia de fer-la el municipi, però 

com que no hi havia diners disponibles, el Capítol acordà 

que en el terme de tres dies el quarter fos desocupat. (38) 

Tanmateix, segons l'acta del 23-01-1854, en tractar de 

desallotjar el quarter, 

"fueron tantos los llantos y desconsuelo de las desgraciadas familias 

que allí habitan por no hallar casas de alquiler adonde trasladarse" 

que la comissió va suspendre el desallotjament, ja que, en 

cas contrari, aquells infeliços haurien d'haver-se quedat a 

viure a l'intempèrie, en no tenir l'ajuntament lloc on 

portar-los. El capítol, doncs, revocà l'acord i comunicà les 

novetats al governador. Aquest, tanmateix, insistí en que, pel 

greu perill que suposava l'estat de l'edifici, l'ajuntament 

havia de derrocar la paret o desallotjar les families que 

l'ocupaven. (39) 

No hi tornen a haver notícies fins el 1861, quan 

l'ajuntament tractà de nou l'existència de la caserna, encara 

que no sabem res de l'estat en que es trobava, ja que tan sols 

considerà 

"lo conveniente y provechoso que sería la reparación y habilitación 

de su cuartel y que fuera ocupado por fuerza de caballería del 

ejército," 

tot dirigint a "Su Magestad, una reverente exposición con el 

objeto indicado." (40) 

Uns anys després, el 1865, feren una descripció de 

l'estat de la caserna, com també una valoració, el mestre Pere 

Fluxà i l'albanyil Vicent Penalva, el primer nomenat pel 

governador i el segon per l'ajuntament. Segons aquest 

interessant informe, l'edifici es trobava en molt mal estat, ja 

que tenia 

"la fachada de poniente derruida, la de levante desplomada y 

habierto el tejado en el caballete de la cubierta." 

L'interior es trobava també destruït i només el cos 

de migdia, on hi havia l'entrada principal, es trobava en un 

estat regular. Fluxà i Penalva descrivien la caserna dient que 

tenia 

"la figura de un rectángulo, con noventa y dos metros al sur y 

noventa y cinco metros treinta centimetros al este," 

amb un total de 8.767 m2, dels quals el pati n'ocupava 

3.682. La fàbrica era 

"de mampostería ordinaria, teniendo el zócalo, ángulos, aristones, 

jambas y cornisas de sillería." 

Com també que "no es susceptible de división sin 

menoscabo de su valor." (41) No sabem l'objecte d'aquest 

informe tan extens i complet, però potser es trobava 

relacionat amb la venda del quarter. Fet i fet, encara que 

semble estrany, no hem trobat als llibres d'actes de les 

sessions capitulars cap referència a la pèrdua d'aquest bé 

municipal que fou tan important. Ramos indica tan sols que, 

definitivament perduda la funció originària, per tal 

d'estalviar-se els treballs i la càrrega de conservació i 

reparació que tants diners havien costat al llarg de cent anys, 

l'ajuntament cedí la caserna al govern d'Isabel II perquè 

disposàs de l'edifici. El govern acceptà l'oferta i la caserna 

passà a formar part dels béns nacionals. Segons Ramos, el 

govern "dió las gracias al Diputado de Elche." (42) 

Però el 14-02-1866 l'edifici fou venut en pública 

subhasta d'acord amb la llei de desamortització i passà a ser 

propietat d'un particular, Francesc Morante i Soler, qui el 

comprà per 20.000 escuts. Des de la tempesta del 1853 

l'edifici devia estar ocupat esporàdicament per families 

pobres, ja que el 1869, anys després de la venda, 

l'ajuntament considerà que era 

"de absoluta necesidad socorrer con asistencia facultativa gratuita a 

los vecinos que ocupan el edificio que fue Cuartel de Caballeria y 

hoy es propiedad particular." 

Encara en aquells moments es considerava que la 

caserna es trobava situada a les afores del poble i es discutí, 

a efectes administratius, si l'edifici es podia considerar 

comprés en el casc urbà o no. Finalment, per votació, 

s'acordà que sí que s'hi comprenia. (43) 

A final del segle, la caserna encara es trobava 

habilitada per a l'allotjament de "familias humildes", com el 

1895 testimoniava Ibarra. A més, el pati s'utilitzava com a 

lloc d'esbargiment, ja que s’hi feien corregudes de bous i 

funcions de circ. (44) Aquest ús públic es mantingué durant 

tot el nou-cents i fins i tot després que fos derrocat l'edifici 

devers el 1960, ja que al seu solar s'instal·là durant molts 

anys la fira de Sant Andreu, la qual, ja aleshores, els d'Elx 

coneixíem amb el nom de "les barquetes." 

Amb la decadència del quarter Vell a meitat del 

vuit-cents, deixà d'haver a Elx un edifici militar, ja que no 

calia pel fet de ser aquesta una ciutat sense importáncia com 

a centre de serveis i no trobar-se vinculada a cap guarnició 

de l'exèrcit ni delegacions provincials del govern central. 

Aquesta circumstància impedí que, amb el temps, ni tan sols 

s'utilitzàs el solar de l'antiga caserna per a fer un nou edifici 

públic, com ara a Alacant, on, a més dels diversos quarters 

que es feren durant el vuit-cents, i dels convents que s'hi 

habilitaren, sobre el solar de l'antiga caserna del 1751-1758, 

reformada el 1816, es féu el Govern Civil el 1922. (45) 

L'únic edifici relacionat amb la força pública que quedà a 

Elx i que tingué una certa repercussió urbana ja durant el 

nou-cents fou, com hem dit, la caserna de la Guàrdia Civil. 

Segons les actes municipals, el 1870 l'ajuntament ja pagava 

lloguer per una casa destinada a aquest ús. (46) Tanmateix, a 

final de segle la benemèrita ocupava l'antic almodí del raval 

de Sant Joan, edifici situat a la plaça de Sant Joan, on hi 

havia també, com hem vist, unes escoles. Així, el 1883 s'hi 

tornà a parlar de 

"la casa que ocupa la Guardia Civil en la calle de San Juan, o sea el 

edificio que sirvió de pósito antiguamente." (47) 
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El 1886 s'hi feren algunes reparacions, que foren 

abundants els anys següents. (48) Així, el 1890 s'acordà 

reparar i emblanquinar tot l'edifici i el mestre Pere Navarro 

en formà un pressupost de les obres, les quals, segons el plec 

de condicions, havien de consistir en 

"una cubierta de azoteas, una trabazón de muros y una distribución 

de habitaciones." 

A finals d'aquell mateix any s'adjudicaren les 

obres. (49) 

El 1893 el Capítol tractà també del lloguer d'una 

casa del carrer de Santa Anna per a establir-hi el quarter de 

la Guàrdia Civil. Tanmateix s'acordà obrir un concurs per a 

decidir quin edifici llogar i la comissió encarregada de 

dictaminar 

"con respecto al edificio que reuna mejores condiciones para el 

cuartel de la guardia civil, entre los que aparecen en las 

proposiciones presentadas" 

decidí que allò millor era utilitzar una part del quarter de 

Cavalleria, oferit pel propietari Francesc Morante per 900 

ptes. a l'any, durant dos anys o més. (50) El mateix 1893 

s'havien acabat ja les obres de reparació de la part del 

quarter on s'hi havia d'instal·lar la Guàrdia Civil, segons 

comunicava Morante a l'ajuntament, qui acordà que les 

inspeccionàs la comissió d'ornat. (51) Tanmateix, Ibarra 

assenyalava en el seu llibre del 1895 que l'edifici destinat a 

caserna de la Guàrdia Civil era propi del municipi i es 

trobava valorat en 4.000 ptes., encara que probablement es 

referia a l'almodí que s'ocupà fins el 1893. (52) Amb tot, el 

1898 hi ha un acord de reparar l'edifici ocupat per la Guàrdia 

Civil al raval de Sant Joan i tornar a instal·lar-la-hi per tal 

d'estalviar lloguer, i, a poc a poc, anar fent les reformes 

necessàries en l'edifici. (53) L'any següent, però, el 

25-03-1899, no s'havien fet encara les obres previstes en allò 

que havia de tornar a ser caserna de la Guàrdia Civil i el 

Capítol pensà en llogar un altre edifici a un particular que ho 

havia demanat. (54) Mentrestant, els guàrdies seguien 

ocupant el quarter Vell, ja que el 1899 Morante, el propietari 

del quarter, "donde ocupa algunas habitaciones la guardia 

civil de este puesto", demanava el pagament dels lloguers 

atrasats que li devia l'ajuntament, com també que es buidàs 

l'edifici, per haver conclòs ja el contracte, amb la qual cosa 

el Capítol facultà l'alcalde per a contractar el lloguer d'un 

altre immoble destinat a la Guàrdia Civil, bé al mateix 

quarter Vell, bé a qualsevol altre lloc. (55) 
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23. CORREUS I TELÉGRAFS 

 

Durant el vuit-cents i l'inici del nou-cents s'establiren a Elx 

els serveis de comunicacions modernes, correus, telègrafs i 

teléfons, que en un principi tingueren poca incidència en 
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l'escena urbana, però que al segle XX ja reclamaren la 

construcció d'edificis alçats a propòsit, alguns dels quals, en 

relació amb la seua importància, esdevingueren fites en la 

ciutat i feren que determinades zones de l'eixample deixaren 

de ser marginals. El servei de correus fou un dels que, 

malgrat la seua antiguitat, al llarg de la Il·lustració i del vuit-

cents es va reorganitzar per tal de correspondre's amb una 

societat moderna que el reclamava com una necessitat 

prioritària. El correu es trobava establert a Elx des de meitat 

del set-cents i hi ha diverses noticies sobre el seu 

funcionament a les actes capitulars, encara que cap d'elles 

incidís en la transformació urbana d'Elx. Es pot considerar 

que la població es trobava ben comunicada, ja que la 

freqüència del correu era prou curta. Segons Ramos, fins el 

1757 el correu de Castella arribava dimecres per la nit i se 

n'anava divendres, mentre que el de València arribava dijous 

i se n'anava també divendres. Després del 1757 es duplicà el 

correu de València a Múrcia, tot passant per Elx dues 

vegades a la setmana en cada direcció. (01) 

A finals del set-cents ja hi havia a Elx un dels 

serveis moderns de l'estat: l'administració de correus, ja que 

sabem d'un administrador de correus que nomená un Yrles 

"para conductor de la Balija de la correspondencia de Madrid, 

desde esta Villa a la de Monforte." (02) 

Tanmateix hom havia d'anar a Montfort a posar les 

cartes fins el 12-12-1760, quan l'ajuntament acordà posar un 

peatón [sic] que fes el viatge amb la correspondència: 

"teniendo presente la falta que en este pueblo hace la posta que de 

Madrid y su carrera llega a Monforte dos veces a la semana, adonde 

el Ayuntamiento y sus vecinos acuden a poner y conducir las 

cartas, siguiéndose de ello las incomodidades y dispendios que se 

dejan considerar, los cuales podrán evitarse disponiendo el que 

llegue a él en derechura por medio de persona que se dispute con el 

título de tal correo, y en el de preparar la valija con las llaves y 

candado correspondientes [...] el Cabildo acuerda que se ponga en 

planta dicho correo, para lo que entregará treinta libras por año al 

empleado de dicho ministerio." 

Aquest peató havia d'anar i tornar amb la valisa 

fins Montfort pel camí de Castella, el qual, com hem vist, 

era l'eixida natural i històrica d'Elx cap a la meseta i un dels 

camins dels quals la vila tingué més cura durant el set-cents. 

El 1790, per a major seguretat dels documents, el Capítol 

acordà comprar una valisa de cuir, la qual costà 40 reals. 

(03)  

Aquest sistema de funcionament, encara que amb 

un servei que augmentava a poc a poc, es mantingué al llarg 

d'un segle, ja que encara continuava igual a meitat del vuit-

cents fins que, segons el Capítol municipal del 31-12-1849, 

a partir de l'01-01-1850 el correu havia d'eixir i rebre's 

diàriament, la qual cosa obligava 

"al conductor de la correspondencia a hacer mayor numero de 

viajes a Monforte para recogerla y entregarla" 

per la qual cosa s'acordà augmentar-li el sou. (04) El sistema 

canvià el 1858, quan, amb el repartiment del correu, es 

començaren a establir circuits territorials dels serveis públics 

basats en la província com unitat funcional i administrativa, 

amb una capital que calia plenar de contingut. Si més no, 

segons se n'assabentà el Capítol en sessió del 16-07-1858, 

des d'aquest any la correspondència destinada a la nostra 

població aniria a Alacant des de Madrid i, des d'Alacant, 

"saldría para esta población, con el de Valencia." Aquesta 

nova distribució del servei féu que quedassen suprimits els 

peatons que portaven a Elx el correu, primer des de 

Montfort i, després, des de Novelda i els quals, com hem 

vist, eren un servei municipal. (05) Pel que fa a la replega de 

les cartes, segons Ramos, les primeres bústies col·locades 

als estancs d'Elx ho foren el 14-03-1865 i se'n van posar tres, 

a la Corredora i als carrers Ample i de Sant Jordi; el 1887 

se'n posà una altra, de bústia, a l'estació del ferrocarril. (06) I 

pel que fa als edificis de Correus, durant el vuit-cents, aquest 

servei s'instal·là en diverses dependències dels convents 

desamortitzats. Així, com hem vist, el 1837 l'ajuntament 

proposà a la junta d'alienació dels béns eclesiàstics que el 

convent de la Mercè es podria emplear "en que se 

constituyan en el mismo la Administracion de Rentas y 

Correo." (07) També el 1870 s'acordà habilitar la capella de 

l'orde tercera del convent de Sant Josep per a despatx del 

correu d'Alacant. (08) Tanmateix, la poca necessitat d'espai 

del servei de correus al llarg del vuit-cents féu que no es 

plantejàs el condicionament ni la construcció de cap edifici 

específic fins el segle següent. 

Pel que fa al telègraf, aquest fou un dels invents del 

segle en els quals es basà la formació de la societat burgesa 

vuitcentista. El 1855 es promulgaren les primeres lleis sobre 

telègrafs preveent l'unió telegràfica de Madrid amb les 

capitals de província i el 1857, amb l'establiment del servei 

telegràfic, es complementà la xarxa de ferrocarril, reforçant 

l'estructura organitzativa de l'estat. Com assenyala Calduch, 

si amb la facilitat de transport s'aconseguí trencar l'aïllament 

provocat pels rudimentaris medis de transport anteriors, 

depenents dels camins i de la mar, amb el telègraf primer i 

amb el telèfon després, les possibilitats de comunicació 

directa feren més eficaç l'organització territorial 

centralitzada que caracteritzà l'estat liberal de meitat del vuit-

cents. (09) El 1857 s'instal·là la línia telegràfica d'Alacant a 

Múrcia i Cartagena, la qual passava per Elx. (10) 

Immediatament la societat il·licitana s'interessà per tenir a la 

seua disposició aquest important avanç tècnic, com un servei 

públic més, però van haver de passar setze anys i molts 

tràmits abans que s'aconseguís la instal·lació d'una estació 

telegràfica a Elx. El 1859 l'ajuntament, a instància dels 

prohoms il·licitans Lluís Llorente, Josep Ibarra i Aurelià 

Ibarra, demanà al govern una estació telegràfica per a la 

ciutat. El 1861 tornà sobre el tema el mateix alcalde Bru qui 

exposà els avantatges que portaria a la població l'establiment 

d'una estació telegràfica, acordant-se demanar al govern la 

concessió. (11) Quatre anys després, el 1863, el director 

general de telègrafs comunicà una Reial Ordre per la qual es 

concedia a Elx una estació de telègrafs, amb la condició que 

havia de ser de compte de l'ajuntament facilitar "el local 

habilitado y la adquisición de los postes y su plantación." El 

director provincial del servei de telègrafs vingué a Elx per 

tal de triar un local a propòsit i donar instruccions per a fer 

les instal·lacions, les quals havia de pagar també 

l'ajuntament. (12) 

Com passà amb tots els nous serveis oficials, hom 

pensà des d'un principi en ocupar una part de l'edifici de 

l'ajuntament. Així, el Capítol trià per a posar l'estació 

telegràfica 

"la parte necesaria del edificio de esta Casa Consistorial, a la parte 
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de Poniente, que comprende parte del Archivo, Secretaría y 

Biblioteca." 

El mateix 1864 el mestre Pere Fluxà féu el 

pressupost de l'obra, calculat en 20.777 reals, s'acordà 

formar l'expedient per a subhastar-la, el governador aprová 

el projecte —i afegí algunes condicions tècniques indicades 

per l'enginyer provincial— i es va traure l'obra a subhasta 

pública. (13) El plànol de Fluxà està signat el 20-01-1864 i 

es titula 

"Proyecto de lo que se va a tomar a la Casa Consistorial de este 

villa, a la parte de poniente, para la estación del telégrafo, 

habitación para el jefe y ordenanza." 

Amb tinta negra s'hi dibuixava la situació primitiva 

i amb tinta vermella la distribució projectada. Aquest és un 

exemple del mal ús que al llarg del nou-cents es féu dels 

edificis antics a Elx, introduint tabics i trencant forjats per tal 

de fer-hi petits recintes, com ara escales, cambres, comuns i 

cuines, sotmetent-los, a fi de comptes, a una agressió que 

duria molts d'ells a la ruïna i crearia greus problemes en 

d'altres. Per a instal·lar el telègraf a Elx, Fluxà projectà 

tabicar un dels arcs de l'arxiu, en la planta baixa de 

l'ajuntament, on hi hauria l'oficina, la qual es comunicava 

amb les dues plantes de pisos superiors mitjançant una 

escala feta a propòsit, ja que en aquestes dues plantes 

superiors es disposaven les cambres, el comú i la cuina de la 

vivenda del telegrafista, compartimentant amb tabics i portes 

l'espai preexistent. (14) Però el tràmit burocràtic fou 

terriblement lent i encara van haver de passar uns mesos 

perquè s'aprovàs el plec de condicions definitiu i es fixàs el 

diumenge 11-12-1864 per a fer el remat de l'obra. (15) I el 

1865, quan el mestre d'obres Pere Fluxà demanà els 1.076 

reals que valien el plànol i el pressupost que havia entregat 

l'any anterior, l'ajuntament li contestà que no hi havia diners. 

(16) 

Durant els anys següents no tenim cap noticia de 

l'estació telegràfica d'Elx, però el 1873, ja en temps de la 

Primera República, l'ajuntament la tornà a sol·licitar i li fou 

concedida amb un servei de dia complet. Segons el 

comunicat del govern, el cap de telègrafs d'Alacant havia de 

venir a Elx per a formalitzar el contracte. (17) Amb una 

celeritat que contrasta amb la deixadesa dels anys anteriors, 

als pocs mesos era a Elx l'oficial encarregat de muntar 

l'estació telegràfica i es discutia en quin lloc de l'edifici de 

l'ajuntament es posaria, de manera que tingués els màxims 

avantatges i comoditats per al públic i les menors despeses 

per al municipi. Es posà, finalment, en 

"la pieza o habitación que precede a la en que se halla colocado el 

archivo, tomando de este la pequeña parte que sea necesaria para 

formar la estancia en que ha de colocarse la pila de volta y la que 

debe servir de pequeño archivo para los documentos pertenecientes 

al ramo de telégrafos." (18) 

El 08-05-1873 s'inaugurà aquesta estació 

telegràfica amb un telegrama dirigit al president de la 

república. Aquest primer telegrama duia el següent text: 

"Este Ayuntamiento federal, al inaugurarse la estación telegráfica 

de esta población desea que su primer despacho sea de felicitación 

al Gobierno de la República." (19) 

El 01-06-1873 s'obrí l'oficina al públic i uns mesos 

després, la direcció general de correus i telègrafs ja 

demanava l'ampliació de l'espai d'aquesta oficina de 

telègrafs per a poder disposar-hi més material. L'ajuntament 

contestà, però, que tot s'havia fet conforme a les ordres 

donades per l'oficial del cos i que ara hi hauria dificultats per 

a ampliar l'espai disponible, encara que, de tota manera, 

s'intentaria. (20) Tanmateix, una partida carlista que entrà a 

Elx aquell any féu malbé l'estació telegràfica i s'hi va traure 

de l'edifici de l'ajuntament, per tal d'instal·lar-la en el mesó 

del Sol, "pagando un elevado alquiler", segons s'hi deia a 

l'acta capitular del 26-11-1874. Tant pel preu, com perque el 

lloc era insuficient i tenia males condicions, el Capítol 

acordá traslladar-la al convent de l'Encarnació, a una part 

d'allò que havia estat casa dels mestres, calculant-se que el 

pressupost de les obres de condicionament d'aquesta part del 

convent seria de 5.600 reals. (21) 

L'estació de telègrafs fou una de les noves 

infraestructures vuitcentistes que els anys següents anà d'un 

lloc a un altre, fins meitat del nou-cents, quan es construí a 

l'eixample de ponent un edifici a propòsit per a correus i 

telègrafs. Fins aquest moment, en diverses ocasions tornà a 

ser instal·lada alternativament al local de la casa consistorial 

i a diverses cases particulars. Així, segons Ramos, el 1875 es 

va posar en una casa de la Corredora; el 1878 es posà al 

convent de l'Encarnació; el 1886 es trobava en una casa 

particular de la pujadeta de Sant Jeroni; quan, ja durant el 

nou-cents, el jutjat desocupà les dependències de 

l'ajuntament i es traslladà al palau, es projectà instal·lar-la de 

bell nou a la casa consistorial; més tard anà a una casa del 

carrer Ample i més tard encara a una altra casa de la 

avinguda del General Primo de Rivera. (22) 
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(02) Libro de cabildos, acta del 18-05-1787, AHME. 

(03) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 456. 

(04) Libro de cabildos, acta del 31-12-1849, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 16-07-1858, AHME. 

(06) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 458. 

(07) Libro de cabildos, actes del 14-06-1837 i 23-06-1837, AHME. 

(08) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 458. 

(09) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 354. 

(10) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 260. 

(11) Libro de cabildos, actes del 11-11-1859 i 04-01-1861, AHME. 

(12) Ibídem, actes del 29-07-1863 i 11-11-1863, AHME. 

(13) Ibídem, actes del 20-01-1864, 29-01-1864 i 08-06-1864, 

AHME. 

(14) Llig. 2, exp. 12, AHME. 

(15) Libro de cabildos, acta del 21-09-1864, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 23-08-1865, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 13-03-1873 i 07-04-1873, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 01-05-1873, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 08-05-1873, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 22-01-1874, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 26-11-1874, AHME. 

(22) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 260 i 292. 

 

24. ALTRES CONSTRUCCIONS PÚBLIQUES 

 

La reformulació de l'espai urbà que es donà a Elx durant el 

vuit-cents per tal de construir una ciutat burgesa afectà en 
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gran mesura tots els petits edificis públics d'origen medieval, 

com ara ermites, almodins i tendes de la vila, els quals van 

ser derrocats, venuts o —més rarament— reutilitzats. També 

les esglèsies, els palaus i les propietats del clero es van veure 

afectades per la transformació urbana i van entrar en un 

procés de deteriorament o de venda que per a molts d'ells 

fou fatal i irreversible. Així, pel que fa a les tres esglèsies 

parroquials, la de Santa Maria i la de Sant Joan es van 

mantenir en un estat relativament bo gràcies a les 

reparacions, però la del Salvador no tingué aquesta sort i patí 

greus problemes de ruïna. 

Començarem per la de Santa Maria. Com hem vist, 

amb el terratrèmol del 1829 s'hi produïren danys importants, 

ja que es trencaren les voltes de les capelles, un arc toral i 

diverses pilastres, deixant malmesa la cúpula i les petxines. 

El Capítol acordà no celebrar la Festa aquell any per 

trobar-se inutilitzat el temple i fer només la missa, el sermó i 

la processó de la Mare de Déu. D'altra banda, com ha indicat 

Rodríguez, la pobresa de la vila en aquells moments també 

aconsellaria estalviar despeses, i hom acordà "reducir los 

gastos a lo más preciso indispensable." (01) Tanmateix, 

l'ajuntament acordà més endavant, a suggerència del bisbe, 

gastar en la reparació de l’esglèsia els 4.000 reals que 

s'havien estalviat en no fer la Festa. (02) Les obres es 

degueren fer tot seguit, ja que l'any següent, l'ajuntament 

celebrà que ja s'havien composat els mals i acordà 

representar la Festa de bell nou. El Capítol convidà els veïns 

a participar en les festes d'agost d'aquell any adornant les 

façanes de les cases i posant-hi llum per la nit, especialment 

en les cases per on feia la volta la processó. (03) Hi hagué 

una nova intervenció en l'esglèsia de Santa Maria el 1843, ja 

que aquest any l'ajuntament entregà 2.332 reals al fabriquer 

per a continuar certes obres que aleshores es trobaven a 

mitjan fer. (04) D'una d'aquestes intervencions és un plànol 

sense datar signat per l'arquitecte Joan Carbonell titulat 

"Demostración del cimbrado que podrá adoptarse en la 

reedificación del arco toral de la nave de la Yglesia Parroquial de la 

villa de Elche." 

Aquest plànol és datable entre el 1829, data del 

terratrèmol, i el 1854, data de la mort de Carbonell. El 

dibuix té una gran qualitat gràfica, encara que la solució 

constructiva és excessivament ingènua, amb un gran pilar de 

22 metres d'altura, o "poste de albañilería", amb el qual es 

mantenia la cintra i, consegüentment, el pes de la cúpula i de 

l'anell toral. De tota manera, és simptomàtic de la gran 

importància que l'esglèsia tenia per al poble encara durant el 

segon quart del vuit-cents el fet que es cridàs l'arquitecte 

Joan Carbonell i Satorre, titulat per l'Acadèmia de Sant 

Carles i natural d'Alcoi, on exercí entre el 1801 i el 1854 i hi 

feu una obra abundant. (05) 

Com hem dit, també a l'esglesia del Salvador 

s'agreujaren els problemes durant el vuit-cents. Encara que 

no es digués res, el 1835 l'esglèsia devia trobar-se en un estat 

ruinós com a conseqüència del terratrèmol del 1829, ja que 

l'ajuntament inicià un expedient per a reparar-la i l'envià al 

governador civil de la província, qui s'inhibí i el tornà. 

Aleshores, el Capítol l'envià per a que n'informassen els 

síndics. (06) Tanmateix no hi tornen a haver noticies fins 

dotze anys després, quan el 1841 la comissió d'ornat públic i 

policia urbana exposà que feia anys que estava paralitzat un 

expedient sobre el mal estat de l'esglèsia del Salvador i que 

"siendo del mayor interés su reparación para evitar las fatales 

desgracias que pudieran experimentar-se, lo recordava al Cabildo" 

el qual acordà tan sols que l'expedient seguís el seu curs. 

(07) Però la societat il·licitana dels anys quaranta 

començava a estar interessada en la modernització de la 

ciutat i els edificis en ruïna eren objecte especial d'atenció 

per tal de derrocar-los, com hem vist que es féu amb el 

convent de l'Encarnació, sense parar esment ni en el possible 

mèrit artístic ni en l'ús eclesiàstic. Així, tres mesos després 

un regidor insistí en demanar que es fes una inspecció de 

l'esglèsia del Salvador pel seu estat de ruïna i que es tancàs 

si els pèrits opinaven que la gent hi corria perill. El Capítol 

acordà, doncs, que hi anassen a fer visura els quatre mestres 

d'obres Francesc Aznar de Pomares, Francesc Sanchez de 

Aznar, Antoni Penalva de Romero i Jaume Agueda. (08) 

Encara que no en tenim notícia, s'hi degueren fer 

algunes obres de reparació, ja que durant les dècades 

següents no hi ha constància de cap reclamació motivada per 

l'estat de l'esglèsia, fins els darrers anys del vuit-cents, quan 

el Capítol tornà a tractar el fet que la fàbrica del Salvador 

tenia greus problemes d'estabilitat. El 1888 alguns veïns es 

queixaren pel mal estat de l'esglèsia 

"por constarles que ha sido ya hace tiempo declarada en estado 

ruinoso por el arquitecto provincial don José Mas" 

i demanaven precaucions davant les possibles ensulsiades 

que podrien perjudicar tant les seues propietats com els 

transeunts que hi passaven. L'ajuntament es limità a demanar 

notícies sobre l'informe de l'arquitecte i, una vegada el rector 

del Salvador li'l féu arribar, l'envià al governador perquè 

disposàs el que calia fer. (09) Aquest expedient iniciat el 

1888 es va aturar, segons l'acta capitular del 23-07-1896, 

perque no hi era el bisbe d'Oriola, 

"sin que, posteriormente, se tenga noticia alguna relativa a la 

adopción de medidas preventivas ni reparadoras." 

Segons Ibarra, el 1895 la volta es trobava 

clevillada i les capelles del costat de l'epístola s'havien hagut 

de massissar per motius de seguretat, probablement a meitat 

de segle. El 1896, però, els veïns tornaren a denunciar l'estat 

ruïnós de l'immoble, assenyalant el perill que oferia el mal 

estat de les voltes de les naus i l'ajuntament demanà al 

governador que s'hi fes una inspecció tècnica per l'arquitecte 

provincial. (10) A la vista d'aquest informe tècnic, que feu 

l'arquitecte Chápuli, el bisbe ordenà al cura del Salvador la 

suspensió dels oficis en la part ruinosa de l'esglèsia, on tot 

seguit s'havien d'encetar obres de reparació, i que se 

cel·lebrassen en la capella de la Comunió. (11) Aquestes 

obres de reparació s'acabaren el 1897. El rector convidà 

l'ajuntament a la benedicció de les obres i al trasllat del 

Santíssim a l'altar major, cerimònia que es féu el 24-12-1897 

amb música de banda pagada per l'ajuntament. Segons 

Ramos, aquesta benedicció es féu sense que s'hagués acabat 

la cúpula, la qual diu que quedà sense reconstruir, amb el 

buc tapat amb fustes i teules. (12) 

Finalment, consignem les poques noticies 

vuitcentistes relatives a l'esglèsia de Sant Joan. Aquesta 

esglèsia tenia una especial importància per haver-hi un 

rellotge, el segon d'Elx, a més de Calendura, probablement 

heretat de l'antic rellotge que tenia l'ajuntament del raval per 

als regants de la sèquia de Marxena i la bona marxa del seu 



 305 

comú. En certa manera, una vegada abolit l'ajuntament del 

raval, l'esglèsia passà a ocupar el lloc central del barri i, fet i 

fet, aquest rellotge es mantingué, ja amb la gran esfera que 

es pot veure a les fotografies antigues, fins la destrucció de 

l'esglèsia el 1936. (13) Les intervencions que coneixem a la 

fàbrica del temple es limiten a unes obres de reparació que 

s'hi feien el 1844, ja que aquest any, per dues vegades 

consecutives, el Capítol municipal acordà donar al fabriquer 

de l'esglèsia 4.000 reals primer i 3.000 reals després perquè 

es poguessen acabar certes obres que hi havia començades. 

(14) 

Mentre que les esglèsies parroquials, més mal que 

bé, es mantingueren dempeus durant el vuit-cents, les 

antigues ermites d'origen medieval propietat de la vila es 

trobaven en molt mal estat i van anar desapareixent totes, 

excepte la de Sant Sebastià, vinculada, com sabem, a les 

representacions de la Festa d'Elx; les altres foren venudes a 

meitat de segle per una burgesia àvida de diners i de 

modernitzacions que controlava l'ajuntament. A 

començament del segle, però, encara hi hagué prou 

reparacions en totes elles. Així, el 1803 el Capítol aprovà un 

certificat del mestre d'obres de la vila de 694 reals per certes 

obres en l'ermita de Sant Sebastià que degueren ser 

importants, ja que afectaren els terrats, una de les voltes i la 

paret de ponent i, a més, s'assenyalava que "amenasa dicha 

hermita una total ruina." (15) Com aleshores Sant Sebastià 

s'utilitzava per a escola tingué més reparacions, com ara la 

del 1814, quan es gastaren 352 reals de velló. (16) També el 

1823 el mestre Navarro hi féu reparacions per valor de 456 

reals. Encara que, com hem vist, en les actes municipals 

rarament es detallaven quines parts de l'edifici es reparaven, 

generalment eren els trespols i les parets. (17) El 1825, en 

efecte, el mestre Navarro presentà un altre certificat de 520 

reals per haver composat els terrats de l'ermita de Sant 

Sebastià. (18) Tanmateix, el 1839, alguns veïns es 

queixaven perque es trobava en un estat ruinós i el Capítol 

manà que fos inspeccionada pel comissari d'obres i pel 

mestre d'obres de la vila, Vicent Penalva. (19) En aquesta 

ocasió, però, no es degué fer cap obra, ja que el 1841 un 

mestre, que hi tenia una escola d'instrucció primària, deixà el 

local i es traslladà, amb escola i xiquets, a casa seua, per les 

moltes rotures de l'edifici, el qual amenasava ruïna, sobretot, 

segons s'indicava, per la part del nord. Els veïns, alguns 

d'ells capitulars, exposaren que si s'esfondrava l'ermita 

podria arrossegar les cases veïnes i demanaren que s'hi 

fessen obres de reparació o que es derrocàs tot l'edifici, però 

com començà a ser habitual a partir dels anys quaranta, el 

Capítol es limità a demanar l’informe de la comissió d'ornat. 

(20) L'ermita, però, es mantingué dempeus fins i tot després 

de la tempesta del 1853, i el 1854 el mestre Penalva hi féu 

obres de reparació per valor de 306 reals. (21) 

Entre les construccions desaparegudes a 

començament del vuit-cents es trobava l'ermita de Sant 

Jaume, edificada el 1437, de la qual, segons Ibarra, el 1812 

es derrocà allò que restava. (22) Les actes municipals, però, 

no en diuen res fins el 1814 quan, com hem vist, s'intentà 

vendre el solar per a aconseguir diners per a la tanca del 

cementeri i l'ajuntament constitucional acordà deixar-lo per 

a eixamplament de la via pública. Curiosament, encara el 

1809, en plena guerra, el mestre Garcia es va gastar 291 

reals fent composicions en aquesta ermita de Sant Jaume i el 

1811 s'hi van gastar 631 reals més. (23) 

Pel que fa a l'ermita de Sant Antoni, després 

d'haver fet de llatzaret durant la guerra del Francès, com 

hem vist, fou un altre dels edificis on amenasava ruina "la 

mayor parte de su obra" i en el qual es deixà notar també la 

mancança de diners de la vila a començament de segle. 

Malgrat indicar-se expressament el 03-07-1818, que aquesta 

ermita era "del cuidado del Ayuntamiento", aquest considerà 

que no disposava de fons per a reparar-la i nomenà un 

encarregat perquè replegàs almoina dels fidels del sant. (24) 

A meitat de segle, però, el 05-03-1841, s'arribren a valorar 

l'ermita, "su casa anexa y ensanches" perque la volia 

comprar un tal Joan Valero. (25) I el 1849 es denunciaven el 

mal estat de les restes d'aquesta ermita de Sant Antoni i de la 

portada, per la qual cosa el Capítol acordà derrocar la 

"portadita, por el perjuicio que puede causar a los vecinos y 

transeuntes." (26) Però uns anys més tard, el 1862, encara 

que de l'ermita de Sant Antoni no quedaven més que un 

muntó de runes, els veïns de les partides rurals d'Altabix i 

d'Atzavares Baixes van plantejar la seua voluntat de 

reedificar-la a costa d'ells per tal de poder-hi anar a oir 

missa, sense haver de venir al poble. El Capítol els autoritzà 

a fer 

"el nuevo ermitorio, bien ocupando todo el local de este, bien más 

reducido, quedando para ensanche de él el demás sitio que restare." 

(27) 

A final d'aquell any la reconstrucció devia 

trobar-se prou avançada, ja que, segons l'acta del 

10-12-1862, els veïns que reedificaven l'ermita demanaren 

que se'ls tornàs la campana de l'ermita antiga que es trobava 

col·locada en el cementeri, com també que se'ls donàs un 

altar i una pica per a l'aigua beneïda del convent de 

l'Encarnació. El Capítol acordà concedir altar i pica, com 

hem vist, pero aquests objectes havien de quedar sempre a 

disposició de l'autoritat competent. (28) 

Pel que fa a l'ermita dels Àngels va perdurar fins 

ben avançat el segle, ja que aquest antic edifici es destinà 

primer, com hem vist, a escola i després a celebracions 

religioses de la confraria de l'Aurora, com també a reunions 

del gremi d'albanyils. El 1824, el Capítol pagà al mestre 

d'obres Francesc Navarro un certificat per obres de reparació 

que importava l'elevada quantitat de 1.050 reals. (29) El 

15-01-1841, quan un particular demanà comprar un tros del 

terreny de l'ermita dels Àngels, el Capítol no accedí, ja que 

considerà que no era convenient per als interessos del 

patrimoni comú d'aquesta vila, i acordà reparar la paret 

mitgera que dividia ambdues propietats. (30) Tanmateix, a 

penes dues setmanes després, els síndics havien valorat 

l'ermita per a vendre-li-la al veí i li comunicaren la taxació 

per veure si era o no conforme. (31) En aquesta ocasió no 

anà endavant la venda, però el 1845, un altre particular tornà 

a demanar comprar aquesta ermita, la qual es considerava 

que era ja un solar, ja que, segons deia, es trobava 

completament derruïda. L'ajuntament nomenà una comissió 

i obrí un expedient per a estudiar el cas. (32) Com a 

conclusió d'aquest expedient, aquell mateix any es va vendre 

el solar de l'ermita dels Àngels a Ginés Amorós i Quiles. 

Curiosament, a la mateixa escriptura de venda hom feia 

constar que havia estat construïda el 1370 per ordre dels 
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justícies i jurats de la vila d'Elx. (33) 

També perdurà bona part del segle l'ermita de la 

Sang, annexa a l'hospital de Caritat de la Corredora, la qual 

encara el 1830 es va composar de nou per tal de poder-hi 

celebrar misses i l'ajuntament entregà els ornaments i la roba 

de la dita ermita al rector del Salvador. (34) 

A més de les ermites, durant la segona meitat del 

vuit-cents van desaparèixer també les diverses cases 

antigues propietat de la vila, com ara la casa taller, el forn de 

la Porta d'Oriola, l'almodí i les tendes del vall. Quedà tan 

sols dempeus la casa vestuari del carrer de la Fira pel fet 

que, com hem vist, s'hi instal·là una escola pública. La casa 

taller de Santa Maria encara es reparà a començament del 

segle, ja que el 1801 el mestre Garcia presentà un certificat 

de reparacions que pujaven a 314 reals. (35) El 1802 Garcia 

gastà 570 reals en reparar les cases del taller i de la Porta 

d'Oriola i en tapar uns trossos de sèquia. (36) Sabem també 

que el 1804, el llogater d'una de les cases de propietat 

municipal, situada vora la Calaforra, demanà obrir una porta 

en la paret del nord per a posar-hi un forn i vendre pa, ja 

que, segons deia, no guanyava per a viure només amb 

l'estanc que hi tenia en la mateixa casa. (37) També el 1811 

Garcia presentà dues certificats de 150 reals gastats en 

reparacions en la casa taller. (38) Però amb la dolenta 

situació econòmica que patí Elx a partir del 1811, a més de 

les antigues ermites, la vila començà a perdre aquests 

immobles, vinculats generalment a l'abastiment alimentari de 

la població. Així, com hem vist, el 1814 s'acordà vendre 

dues cases propietat de la vila per a tancar el cementeri, la de 

la Porta d'Oriola i la casa taller. D'altra banda, sabem que el 

01-07-1814, la primera amenaçava ruina i, per a evitar una 

desgràcia, el llogater la va desocupar amb tota la seua 

família. El mestre féu l'informe pertinent i el Capítol es dirigí 

a l'intendent, demanant-li permís per a vendre o per a reparar 

l'immoble. (39) Pel que fa a la casa taller, el 1817 el bisbe 

d'Oriola demanà al Consell de Castella que l'ajuntament li 

cedís l'edifici, propi de la vila, petició que arribà al capítol, 

qui la va passar a informe dels síndics. (40) El bisbe, però, 

no degué insistir en la seua petició, ja que quatre anys 

després, la Junta provincial de València autoritzà 

l'ajuntament d'Elx a vendre al millor postor el que 

anomenavea 

"la casa derruída nombrada del Taller, que es privativa de los 

propios de esta villa." (41) 

El 06-10-1826 s'acordà també derrocar una 

almàssera situada en el carrer de Sant Jaume, la qual era 

propietat de la vila, però usufructuada per l'hospital. Com 

que no hi havia fons per a reparar-la s'havia de derrocar 

l'edificació, vendre les restes i, amb els diners que s'hi 

traguessen, arreglar la casa veïna, que també amenaçava 

ruïna i també devia ser propietat de la vila, usufructuada per 

l'hospital. El solar de l'almàssera havia de quedar per a 

eixamplar aquesta casa veïna. (42) Altres cases municipals 

es van mantenir dempeus encara un cert temps, com ara les 

de la plaça de la Mercè, on el 1815 el mestre Navarro 

presentà un certificat de 357 reals per haver composat els 

terrats i l'ampit de "la casa propia de esta villa en la plazuela 

de la Merced", (43) en la qual hi tornaren a haver despeses 

per obres el 1824. (44) 

Però, sobretot, hi va haver moltes obres durant el 

vuit-cents en la casa vestuari. Així, el 1818, el mestre 

Francesc Navarro hi gastà 1.033 reals en reparacions. (45) 

El 1845, el mestre Vicent Penalva hi féu obres d'ampliació, 

ço és 

"dar mayor longitud al local que el Ayuntamiento tiene cuando 

asiste a las funciones religiosas." (46) 

I, a diferència de les altres propietats del municipi, 

en la reformulació de la ciutat que tingué lloc durant la 

segona meitat del vuit-cents, aquesta caseta jugà un paper 

important, ja que albergà diversos usos públics, com ara 

jutjats i escoles, gràcies als quals el Capítol pogué evitar que 

fos venuda en uns anys d'intensa desamortització dels béns 

comunals per part de l'estat, pero durant els quals, en canvi, 

l'ajuntament defensà els seus béns; aquest, si més no. 

Així, el 1878 el cap econòmic de la província es 

dirigí a l'Ajuntament interessant-se per la desamortització 

d'aquest edifici, 

"una casa que existe enfrente de Santa María, que la ocupó el 

juzgado y que hoy la ocupa el Municipio para concurrir desde ella a 

las fiestas de Agosto." 

L'ajuntament, però, el 28-03-1878, acordà 

presentar davant el govern provincial la casa vestuari com 

un annexe de la casa consistorial, ço és: 

"el Municipio acordó que se conteste que dicho local forma parte 

de las Casas Consistoriales de esta ciudad." (47) 

No content amb aquesta inexactitud, quan, uns 

mesos després, l'ajuntament hagué d'ampliar l'informe a 

sol·licitud del govern provincial, per tal de no haver de 

vendre-la, digué a l'administració econòmica de la província 

que l'edifici estava ocupat per "la oficina y despacho de la 

Alcaldía", la qual cosa era, evidentment, encara molt més 

inexacta que l'anterior. (48) Malgrat aquests subterfugis, el 

cap econòmic manà que s'incautàs la caseta d'enfront de 

Santa Maria i l'ajuntament el 05-09-1878 no tingué més 

remei que acordar que es complimentàs "lo mandado por 

dicho Señor Gefe." (49) Tanmateix, el 30-01-1879, 

l'ajuntament decidí traslladar aquí l'escola superior que hi 

havia al convent de l'Encarnació per l'estat ruinós del local 

del convent i s'acordà donar d'immediat avís al governador 

perquè no vengués el local d'acord amb les lleis de 

desamortització. Aquella venda, finalment, no es va fer, i 

l'escola es quedà en aquest local fins meitat del nou-cents. 

(50) Amb l'us per a escoles d'aquest edifici hi hagué 

importants obres a final de segle. Així, el 1891 s'aprovà un 

projecte de Pere Navarro compost de plec de condicions i de 

plànols per a fer obres de reparació en "las escuelas de la 

casilla de Santa María." Aquestes obres es feren durant l'any 

següent, 1892. Al plànol es veu que l'escola ocupava les 

dues plantes de l'edifici que feia cantó als carrers de la Fira i 

del bisbe Tormo, sense arribar al de Sant Pere. (51) El 

mateix 1891 es consignava que aquesta escola del carrer de 

la Fira era per a xiquets i per a xiquetes: aquells prenien lliçó 

en la planta baixa i aquestes en la planta de pis. (52) I el 

1895, també Ibarra consignava encara l'utilització d'aquest 

edifici per a reunir-se l'ajuntament quan anava als actes de 

Santa Maria, a més de dir que hi havia instalades dues 

escoles. (53) Assenyalem, per fi, que el 1990 s'acabà l'obra 

de restauració, promoguda per l'ajuntament, del petit 

magatzem destinat a la tramoia de terra de la Festa d'Elx, 

edifici que, amb el nom de casa de la fusta, és l'única resta 
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d'aquella antiga casa vestuari. 

L'almodi de la vila fou un altre dels edificis d'Elx 

construïts al final de l'edat mitjana, que va desaparèixer 

durant el vuit-cents, una vegada havia perdut la seua funció 

originària, en aquest cas la de controlar i pesar el gra que 

entrava a la vila. El 1830 l'edifici s'utilitzava com escola, 

tanmateix ja s'indicava que amenasava ruïna, però com que 

no hi havia diners per a reparar-lo, per tal d'acudir a dita 

obra, s'hagueren de vendre diversos objectes de l'antic 

almodí, com ara la balança i el quintal de ferro "que en otro 

tiempo servía para pesar los costales, por no necesitarse en 

el día." (54) Fet i fet, l'any següent, el 21-01-1831, el mestre 

Jaume Agueda presentà un certificat de reparacions fetes en 

aquest edifici de l'almodí. (55) Però un any després, el 

14-11-1832, l'ajuntament inicià la venda de l'edifici. Amb 

permís de l'intendent, s'havia de traure a pública subhasta, 

"para su remate en el mejor postor, a senso perpétuo." (56) 

Finalment, el 25-01-1833 s'anuncià al públic l'últim remat de 

la caseta almodí que, com era costum, es faria el diumenge 

següent en la llotja de la casa capitular. (57) 

Una sola i rara menció es fa durant el vuit-cents a 

les creus de terme d'Elx, a més de l'intent que ja hem vist de 

portar-se la del camí d'Alacant a l'entrada del cementeri vell. 

Així, el 1843 el Capítol va veure una certificació de 172 

reals gastats pel mestre Vicent Penalva en la composició de 

la creu del camí d'Oriola, ço és 

"la cruz colocada a las inmediaciones del camino de Orihuela y del 

suprimido Convento de San José." (58) 

També hi ha noticies de reparacions en la casa de 

la Cort, situada al nord de la casa consistorial i vinculada al 

seu significat cívic, ja que el 1839 el mestre Penalva hi va 

fer "obras y composiciones de precisa conservación" per 

valor de 656 reals. Hom hi afirmava que la casa de la Cort 

era "perteneciente a los propios de esta villa", però pot ser 

que es tractàs d'un intent d'apropiació per part del municipi 

dels immobles vinculats a la senyoria, de l'administració de 

justícia en aquest cas, com hem vist que passà també amb les 

presons de la torre de l'alcàsser. (59) Els anys següents, però, 

el municipi es referí en diferents ocasiones al lloguer 

d'aquesta casa de la Cort, arribant a establir capítols per a fer 

l'arrendament. (60) També sabem que durant el darrer quart 

de segle la casa de la Cort es trobava llogada ja que el 

16-09-1874 un particular, Manuel Peral i López, demanava 

obrir finestres "en las paredes de la antigua casa-cort del 

Justicia." (61) 

Durant el vuit-cents també es reutilitzà l'antic 

ajuntament del raval de Sant Joan on, a més d'haver-hi una 

escola, com hem vist, el 16-08-1857 s'inaugurà un local per 

a la sèquia de Marxena, tancant una part de la llotja. Així 

quedà configurat 

"el local llamado Troneta, donde se reparte diariamente el agua 

entre los regantes de la acequia de Marchena, que antes celebraban 

estos actos bajo de la escalera de dicha casa Ayuntamiento arrabal, 

con estrechez y falta de comodidad. Mas ahora, cerrados los arcos o 

soportales que formaban la entrada al municipio y cerradas con 

enclaustradas de madera dada de verde, con puertas y candado 

correspondiente, resulta un local decente y quasi igual al que existe 

en la villa para el mismo objeto." 

A principi del nou-cents la balaustrada que tancava 

la Troneta es va canviar per parets i bancs. (62) 

Un altre edifici del raval de Sant Joan on es van fer 

obres fou l'antic almodí on, com hem vist, a final de segle hi 

havia una escola i la caserna de la Guàrdia Civil. Una part 

d'aquest almodí, però, es va veure afectada per la forta 

tempesta del 1853 i l'any següent el mestre Vicent Penalva 

presentà els comptes per l'enderroc d'una part i "la obra de 

refuerzo practicada para la conservación de la casa." (63) 
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(42) Ibídem, acta del 06-10-1826, AHME. 
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(43) Ibídem, acta del 07-03-1815, AHME. 

(44) Ibídem, acta del 14-07-1824, AHME. 

(45) Ibídem, acta del 18-12-1818, AHME. 

(46) Ibídem, acta del 18-03-1845, AHME. 

(47) Ibídem, acta del 28-03-1878, AHME. 

(48) Ibídem, acta del 02-05-1878, AHME. 

(49) Ibídem, acta del 05-09-1878, AHME. 

(50) Ibídem, acta del 30-01-1879, AHME. 

(51) Ibídem, acta del 18-07-1891; llig. 1, exp. 56, AHME. 

(52) Libro de cabildos, acta del 03-10-1891, AHME. 

(53) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 289. 

(54) Libro de cabildos, acta del 15-10-1830, AHME. 

(55) Ibídem, acta del 21-01-1831, AHME. 

(56) Ibídem, acta del 14-11-1832, AHME. 

(57) Ibídem, acta del 25-01-1833, AHME. 

(58) Ibídem, acta del 21-02-1843, AHME. 

(59) Ibídem, acta del 10-05-1839, AHME. 

(60) Ibídem, actes del 01-10-1846 i 16-09-1847, AHME. 

(61) Llig. 32, exp. 58, AHME. 

(62) Papeles curiosos, vol. 3, p. 115, AHME. Pedro IBARRA, 

Institución del riego de Elche, 1914, p. 305. 

(63) Llig. 32, exp. 16, AHME. 

 

2.01. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS URBANS 

 

A més de la construcció de nous edificis públics i 

equipaments, durant el vuit-cents s'inicià també a Elx la 

construcció de les infraestructures i dels serveis urbans 

característics de la ciutat burgesa. Així es van numerar les 

cases i es van retolar els carrers, s'iniciaren la vigilància i la 

neteja de la via pública, es començaren a construir voravies i 

a empedrar les calçades del centre de la població, es 

continuaren tapant les sèquies de reg que travessaven Elx, 

s'instal.là l'enllumenament públic i es millorà en gran mesura 

l'abastiment d'aigua potable. 

 

00. NOVES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS URBANS 

 

Com assenyala Torres, la configuració d'un espai públic de 

nou encuny i per a nous usos a les ciutats vuitcentistes no 

fou només una qüestió d'alineacions i d’ordenances, ço és de 

delimitació de la façana, sinó que la urbanització, dotació 

d'infraestructures, pavimentació, etc. era imprescindible per 

a la creació d'un nou espai. (01) A més, com també 

assenyala Calduch, per a desenvolupar l'edificació 

residencial calia crear un suport, un ordre espacial i unes 

regles de joc, una normativa on es pogués moure l'iniciativa 

privada, però també infraestructures que suportassen 

l'edificació: xarxes d'aigua potable, sanejament, estructura 

viària, etc. adquiriren a poc a poc una major importància. 

(02) Segons Aymonino, els recorreguts de la ciutat 

capitalista i burgesa s'organitzaren en el sistema viari i es 

convertiren en serveis públics col·lectius amb una 

multiplicitat de funcions: circulació de transeunts (voravies), 

circulació rodada (calçades), higiènica (clavegueram, 

instal·lacions) etc. En aquest camp s'acceptà la propietat 

col·lectiva, i fins i tot s'aplicà l'instrument d'expropiació en 

un procés que féu dels carrers, en la pràctica, els únics 

serveis que delimitaven i condicionaven la propietat privada 

del sòl de terra, regulada per les ordenances i reglaments 

d'edificació. (03) Però també durant el vuit-cents, com 

assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, l'obertura i la 

consolidació dels mercats nacionals i mundials i la 

concentració urbana es van emmarcar en la realització de 

grans obres d'infraestructura que, encara avui en dia, 

configuren i defineixen la forma de les ciutats i fins i tot del 

territori. La modernització dels sistemes de comunicació i de 

transport, el ferrocarril i la implantació de nous serveis i 

edificacions públiques contribuïren decissivament, tot al 

llarg de la segona meitat del segle, a la modificació física de 

les ciutats. (04) 

A Elx, durant el vuit-cents, la nova classe en el 

poder començà a construir la seua ciutat amb els pocs medis 

de què disposava, tant mitjançant una nova configuració dels 

vells espais urbans i de les noves funcions assignades a 

edificis antics, com amb les noves infraestructures urbanes. 

Així, sobre els plànols geomètrics que es començaven a 

dibuixar a Elx, s'anaren superposant —a escala menor— els 

principals trets de la modernització comuns a les ciutats 

europees: d'una banda, enllumenament públic, voravies, 

empedrat dels carrers, clavegueram, rètols, númeració, etc.; 

d'una altra banda, els nous grans equipaments: cementeri, 

hospital, escoles, places, etc., que es van poder construir 

moltes vegades, com hem vist, gràcies a l'apropiació pel 

municipi dels edificis afectats per la desamortització de 

Mendizábal. Així, en el paisatge urbà els monuments i 

palaus de l'antic règim foren substituïts pels passeigs, pel 

teatre, pels mercats, per les escoles, per l'hospital i per l'ús 

públic dels convents desamortitzats. I també per les voravies 

i el pavimentat dels carrers, l'enllumenament públic, la 

renovació de l'abastiment de l'aigua potable, les noves 

carreteres i el ferrocarril. 

Ja al segle anterior, com hem vist, al Madrid de 

Carles III s'havia iniciat la construcció de noves 

infraestructures, plantejades dins un marc acadèmic, en un 

intent de millorar la vida a la ciutat. Empedrat, evacuació 

d'aigües i de brossa, enllumenament, numeració, control i 

vigilància, etc. foren qüestions que preocuparen la societat 

il·lustrada de la segona meitat del set-cents. Però fou durant 

el vuit-cents, com assenyala Calduch, quan aquestes 

infraestructures es van propagar i van tenir cabuda en el 

replantejament global de la ciutat que es donà des de la 

perspectiva dels enginyers civils i dels plans d'eixample. 

(05) Així, doncs, la relació entre els temes higienistes, 

l'evolució tipològica dels habitatges i la construcció 

d'infraestructures urbanes (sanejament, abastiment d'aigua, 

pavimentat de carrers, neteja pública, etc.), com també el 

camp professional dels enginyers relatiu al territori 

(construcció de canals i embassaments per a l'abastiment 

d'aigua de les poblacions, assajos sobre paviments, etc.) 

completaren el marc en què es plantejaren els problemes 

urbans vuitcentistes. (06) 

Aquestes infraestructures tècniques urbanes que 

començaren a donar-se arreu les ciutats espanyoles a meitat 

del vuit-cents tingueren gran importància per a la forma de 

la ciutat moderna. Instal·lacions, fils, conduccions i obres de 

tota mena envaïren l'espai públic i el perfil de les ciutats. A 

poc a poc es transformà també l'interior dels edificis amb els 

nous usos que implicaven serveis com ara la llum elèctrica o 

l'aigua corrent i, a fi de comptes, com assenyala Calduch, el 
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coneixement de la forma física de la ciutat hagué d'incloure, 

a més de les estructures edilícies, el medi d'infraestructures i 

serveis urbans on aquestes eren possibles, ja que amb ells es 

completà el marc on es desenvolupava la vida en la ciutat. 

(07) 

La importància d'aquestes noves infraestructures a 

Elx no sols venia donada per la modernització o canvi que 

implicaven en la ciutat com realitat construïda, sinó també 

per la importància que l'opinió pública començà a donar-li a 

les sessions plenàries municipals i als periòdics de l'època, la 

qual cosa assenyalava clarament la seua funció ideològica. 

No debades aquestes eren les primeres intervencions 

urbanístiques en la història d'Elx fetes des de l'ajuntament, 

des de la cosa pública, més enllà de la voluntat d'uns 

particulars com els que feren barris o cases al set-cents, amb 

una postura pasiva de l'administració, i més enllà també de 

les grans obres públiques antigues amb caràcter de 

singularitat, com ara esglèsies i edificis monumentals. A cap 

altra obra com a les noves infraestructures urbanes es 

percebia l'esperit del segle, ço és la nova societat burgesa. 

Però l'obra iniciada pels borbons en la segona 

meitat del set-cents a les grans ciutats espanyoles, com ara 

pavimentació o instalació de xarxes de sanejament i 

d’enllumenament, que començaren a donar un cert aspecte 

modern als carrers, no es donaren a Elx fins ben entrat el 

vuit-cents, quan es començava a eixir de la misèria de les 

tres primeres dècades del segle. 

Amb tot, el punt clau que marcà a Elx una nova 

concepció de l'espai públic pel que fa a infraestructures 

urbanes es donà el 1803, quan es produí a l'ajuntament un 

debat entre el síndic personer i l'alcalde segon sobre l'estat 

de la població i la conveniència o no de millorar-lo, tot 

instal·lant allò que alguns regidors consideraven fonamental 

i uns altres superflu: enllumenament públic, empedrat de 

carrers i voravies. La proposta vingué motivada per les 

consideracions que féu l'alcalde segon, segons el qual 

"el primer cuidado que por las leyes se encarga a los Magistrados lo 

es el de conservar la quietud y tranquilidad de los pueblos, de que 

depende la Vida, Onores y Haciendas de sus vecinos." 

Així, 

"para llenar este objeto entre otras cosas en el auto de buen 

govierno [...] está mandado que dadas las dies de la Noche en el 

Ymbierno y las onse en el verano sin legítima y Justificada causa, 

ninguna persona pueda andar solo, ni acompañado por esta 

Población, ni estar parado a las esquinas; Y por otra providencia 

publicada por bando, el que ninguna persona vaya enbuelta de 

noche con Manta y con Pañuelo en la Cabesa; Que debiéndose 

celar la observancia de todo ello por beneficio de la causa pública 

sirve de obstáculo la obscuridad de la noche, estrechés de muchas 

calles y recodos de algunas de ellas, pues por estas sircunstancias 

aunque los señores Ministros de Justicia ronden para evitar excesos, 

lejos de poder atajarles se exponen y a los que los auxilian a perder 

las vidas por la proporción que tienen los malhechores de sin ser 

vistos disparar armas de fuego a la Ronda, de que han ocurrido 

casos modernos, aumentándose este desorden en tal manera que 

con frecuencia se están disparando de noche dentro de la población 

tiros de arma de fuego, y son continuos las Heridas que se cometen 

y Robos, como que quasi todos los Presos que se hallan en la 

actualidad en estas carseles lo son por delitos de dicha naturalesa." 

Com veurem, per tal d'evitar els mals, l'alcalde 

segon proposava establir a Elx la policia d'enllumenament i 

la construcció de voravies, a la qual cosa, però, s'oposà 

rotundament el síndic. Als arguments enfrontats del síndic i 

de l'alcalde per a evitar els mals de la vida ciutadana s'hi 

barrejaven qüestions que es troben en la base del debat 

urbanístic modern, ja que mentre que l'alcalde defensava una 

concepció progressista de la escena urbana per a evitar els 

mals, l'altre deia que hi havia prou amb una bona política 

urbana de policia i de control i que, per tant, ni 

l’enllumenament públic ni l’empedrat ni les voravies dels 

carrers eren coses de profit, sino tan sols un luxe inútil que 

no calia fer en un poble de les característiques humils i 

agràries d'Elx: 

"no hay fundamento alguno para intentar engrandecer esta 

población más que la capital del Reyno y que la ciudad de Alicante, 

célebre puerto del mismo, con el empedrado y enlozado de las 

calles que faltan en aquellas y con el alumbrado que sirve para dar 

claridad a la multitud de gentes que trancitan por aquellas Ciudades 

que faltan en esta villa por vivir de continuo muchísima parte de 

ellas en el campo, y que sin embargo de que en algunas pocas calles 

se advierte algún embarazo para correr las aguas, ni ahora ni aun en 

el tiempo mas lluvioso se ha experimentado putrefacción alguna ni 

falta de limpieza en ellas, que en los bandos de buen gobierno 

publicados hasta este año de mil ochocientos tres, se ha prevenido y 

observado que en tiempo de Ymbierno desde muy poco después del 

toque de las Avemarías en adelante llevasen luz todos los que 

saliesen de sus casas baxo de cierta pena para evitar con esta 

oportunidad cualquiera exeso con cuya prevención si se hubiese 

tenido bando en este presente año por los señores Jueces mandando 

lo mismo y con la frequencia de rondas como se ha acostumbrado 

se auyentarían los malhechores, se impedirían las eridas, robos y 

acometimientos, a cuyos frequentes exesos si no son imaginarios 

dentro de esta población, se pondría un completo remedio." 

Alcalde i síndic es referiren també als impostos i a 

la recaptació de diners que caldria fer, però allò més 

significatiu fou el fet que, finalment, després de dues 

llargues sessions, tot el Capítol estigué d'acord amb l'alcalde 

segon i aprovà les millores, amb la única discrepància del 

sistema de recaptació triat, bé carregar el cost sobre el preu 

dels aliments, bé que el pagassen els veïns pudients. També 

fou simptomàtic que aquest debat es clogués amb un 

raonament de l'alcalde d'identificació amb la ciutat enfront 

del foraster que era el síndic, raonament que, com sabem, 

s'ha utilitzat amb freqüència a Elx. Així, el motiu suprem 

que l'alcalde esgrimí contra el personer fou que aquell era 

natural de Montfort i d'ahi el menyspreu envers Elx que 

s'evidenciava amb la seua postura. Implícitament, doncs, es 

considerava que els altres capitulars tenien Elx per un bon 

lloc, digne de progrés i de millores urbanes, les quals 

aleshores, com hem dit, es xifraven en l'enllumenament 

públic i l'embaldosat i composició dels carrers, com a tot 

l'Estat espanyol i a la resta d'Europa: 

"El Señor Alcalde Segundo ordinario en inteligencia de lo expuesto 

por el cavallero síndico personero es su parecer y voto se lleve a 

efecto lo resuelto en el cabildo anterior con la sircunstancia de que 

al recurso, que deve elevarse al Supremo Consejo de Castilla, 

acompañen los documentos que sean del caso para crédito de la 

obrepción y subrepción de la mayor parte de los hechos 

manifestados por dicho cavallero síndico, algunos de ellos en 

deslustre de esta grande Población, nacido al parecer por ser natural 
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del Lugarejo de Monforte, Gobernación de la ciudad de Alicante 

que a querido ensalsarce." (08) 
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(01) Manuel TORRES et al. Inicis de la Urbanística Municipal de 

Barcelona, 1985, p. 33. 

(02) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 181-182. 

(03) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades, 1981, p. 56. 

(04) Luís ALONSO DE ARMIÑO i Juan PIÑÓN, "Le città e l'urbanistica 

in Spagna durante l'ottocento", 1989, Storia Urbana, núm. 46, p. 8 i 

19. 

(05) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 229. 

(06) Ibídem, p. 259-260. 

(07) Ibídem, p. 221. 

(08) Libro de cabildos, actes del 15-04-1803 i del 2O-04-1803, 

AHME. 

 

01. RÈTOLS, NUMERACIÓ, VIGILÀNCIA, NETEJA 

 

La preocupació per controlar els habitatges i la propietat 

urbana a Espanya començà amb Carles III mitjançant una 

reial cèdula del 13-08-1769 per la qual s'ordenava dividir 

Madrid en tres nivells administratius: cuarteles, barrios i 

manzanas. També a Sevilla s’ordenà que cases, esglèsies i 

convents fossen numerats amb manises, les quals, com en 

Madrid, devien ser costejades pels mateixos veïns. (01) A 

Elx, en canvi, durant el set-cents, l'inexistència de numeració 

de policia féu que la numeració de les cases es fes, quan es 

va fer, d'una forma arbitrària i particular. Així, com hem 

vist, el clero disposà al barri de les Illetes d'una numeració 

als seus efectes interns, la qual hagué de canviar en diverses 

ocasions per motius comptables, ja que aprofitava per a 

referir, amb l'ajut d'un plànol, les transaccions i els canvis 

que hom feia amb cada propietat immoble. 

A principi del vuit-cents, però, començà l'interès 

municipal en procedir a l'identificació de les diverses parts 

de la ciutat, carrers, places i edificis, com a pas previ per al 

seu control i la seua possible transformació. Però la 

numeració de les cases tenia també per als propietaris un 

interès pecuniari, com l'havia tingut per al clero de Santa 

Maria. Així, el propietari del barri de Saràvia demanà 

numerar les cases del barri per tal de poder controlar els 

llogaters. El 1823 l'apoderat "Pedro Vicente de Sansano, 

procurador de Francisco Javier Saravia Vayllo de Llanos", 

exposà que 

"su principal està en la poseción de percibir, como percibe, la 

pención correspondiente a los citios en donde se fabricaron las 

casas del barrio nombrado de Saravia, que se dió en establecimiento 

y le cupo por herencia de sus padres, en pago de su legítima, 

designados en su libro Govierno para la cobranza bajo los números 

1º hasta el 42, con especificación de los nombres de los sujetos que 

ocupan dicho terreno, distancia de palmos y reconocido por los 

mismos." 

Tanmateix, segons es deia, 

"ha ocurrido que alguno de los edificios que ha corrido hasta ahora 

bajo cierto número se ha dividido en dos o tres dueños y para evitar 

la confusión que de ello podría resultar y al mismo tiempo para la 

más fácil cobranza en la posteridad y como por una señal del 

dominio directo a percibir la pención, espera que el Ayuntamiento 

le conceda permiso y facultad para numerar a sus expensas dichas 

casas del barrio con una loseta cada una, e inscripción de número 

1º, 2º, etta., pues que, al paso que le será útil, ningún perjuicio se 

sigue a los dueños de los edificios, ni es opuesto a la policía del 

pueblo, antes al contrario, siguiendo la costumbre de otros, devían 

estar todas las casas numeradas." 

El capítol, efectivament, el 18-08-1823 acordà 

"se le permita el poner dichas losetas como lo solicita, como se 

deve practicar generalmente en todo el pueblo, para cuyo efecto 

tomará el Cabildo las oportunas providencias." (02) 

Encara que no d'una forma tan detallada, però el 

tema de la numeració de les cases ja havia estat tractat també 

per l'ajuntament uns anys abans en relació amb l'allotjament 

de l'exèrcit i els censos de la població, en un extens 

programa de govern que el síndic procurador general exposà 

al Capítol el 1819, i en el qual la numeració de les cases era 

una de les mesures que proposava prendre 

"para que el alojamiento se haga sin detención en los Militares [y] 

por la variedad que hay en sus habitadores e ignorarse las más 

veces si se han mudado o no el que las ocupa." (03) 

Aquesta mesura, però, de numerar les cases per un 

interès militar i en relació amb el control social i polític de la 

població, no es posà en pràctica fins el 1824, quan, tot 

coincidint amb un moment de repressió absolutista, 

l'ajuntament reialenc veié una circular de l'intendent de 

policia del regne dirigida a numerar les cases i rotular els 

carrers 

"con almagra, ya sea por cuenta de los propietarios, o bien por 

cuenta de los Ayuntamientos, de sus gastos extraordinarios." 

El Capítol acordà acomplir l'ordre tot seguit i 

nomenà un comissionat per a fer-ho. (04) Uns mesos 

després, aquest comissionat per a la numeració de cases, 

carrers i mansanes presentà al Capítol un llistat amb el nom 

que havien tingut els carrers per a anotar-lo en les pertinents 

llosetes, 

"a excepción sólo de algunas calles o plazas que le ha variado dicha 

denominación por haber contenido la de un nombre particular." 

El capitular demanava 6.461 reals per les 2.371 

manises que, en total, 

"se han fabricado, su conducción, colocación y trabajo de 

numeracion de Almagra que se ha ya practicado." 

El Capítol aprovà la llista i la despesa, amb la 

salvetat d'haver de posar el nom antic i el nou en aquells 

carrers la denominació dels quals s'havia canviat. (05) No hi 

ha més notícies sobre aquella retolació de carrers i 

numeració de cases, però el 1859 el Capítol tornà a prendre 

el mateix acord, ço és 

"llevar a efecto la numeración y titulación de las casas y calles de 

esta población y su término, según se halla prevenido por reales 

ordenes y circulares." 

En aquesta ocasió eren els mateixos veïns els qui 

havien de pagar la despesa. (06) Tanmateix, el governador 

decidí que els propietaris de les cases pagaren només 

"los azulejos que respectivamente necesiten, con los gastos de su 

conducción y fijación" 

mentre que l'ajuntament havia de pagar 

"los de rotulación de calles, de la partida de imprevistos o del 

capítulo de policía urbana." (07) 

En aquesta ocasió s'acomplí l'acord municipal, ja 
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que, segons s'hi féu constar als llibres d'actes a finals del 

1859 ja s'havien acabat de comprar i col·locar les manises 

amb la numeració de les cases i amb el nom dels carrers, per 

la qual cosa el Capítol acordà fer el repartiment i cobrar les 

despeses que s'havien fet. Aquest repartiment individual "de 

los gastos de numeración de las casas de esta población y su 

término" s'aprovà ja l'any següent, el 22-06-1860. (08) 

Els intents de controlar l'espai urbà vuitcentista, de 

posar-li nom i de numerar-lo, foren continuats a l'Elx de 

final de segle. Així, s'hi tornà sobre el tema de la rotulació 

de la via pública el 1863, quan el governador envià el model 

per a la numeració "de las plazas y plazuelas." En aquesta 

ocasió, el Capítol passà l'assumpte a la comissió d'ornat, 

però pot ser que es tractàs de la mateixa ordre que s'acordà 

complimentar uns mesos després, tot encarregant a la ciutat 

de València, "los azulejos que se han de colocar en las 

entradas y edificios públicos de los pueblos." (09) Als pocs 

dies es donà compte al Capítol que ja havien arribat aquestes 

manisses per a les entrades d'Elx i per als edificis públics i 

s'acordà col·locar-los al seu lloc. (10) De la necessitat de 

retolar els carrers i numerar les cases d'Elx se'n feien ressò 

encara els periòdics de començament del nou-cents, com ara 

el periòdic La Defensa del 03-04-1927, on s'invocava una 

Reial Ordre del 24-02-1860, la qual constava de 23 articles i 

on es donaven normes per a la rotulació dels carrers i la 

numeració de les cases. (11) 

Un altre aspecte de la ciutat vuitcentista fou la 

vigilància de les ciutats. Així, a València es creà un cos de 

vigilants nocturns ja el 1769 i el 1870, l'ajuntament creà el 

cos de la guàrdia municipal, armats amb sabre i pistola, 

encarregat de vetlar pel compliment de les ordenances, de la 

vigilància diürna i nocturna dels carrers, i de la custòdia de 

la casa de la ciutat. (12) També a Elx el Capítol tractà en 

diverses ocasions al llarg del segle la creació d'un cos de 

vigilants nocturns. Així, segons l'acta del 03-04-1857, aquell 

any el governador havia aprovat 

"la institución de la Guardia Municipal de Serenos, propuesta por el 

Ayuntamiento y mayores contribuyentes y el modo de satisfacer 

sus gastos por repartimiento entre sus vecinos, divididos en seis 

categorías." (13) 

El capítol, doncs, aprovà el reglament corresponent 

que constava de 31 punts, segons els quals hi hauria vuit 

serenos, que cobrarien cinc reals diaris, i un caporal, qui 

havia de saber escriure, i en cobraria sis. En aquest 

reglament es fixaren també les obligacions de vigilància i de 

policia dels membres del cos, entre les quals es comprenien 

les següents: 

"dar la hora y estado atmosférico en los distritos que les señale el 

cabo, haciéndolo con moderación y de modo que lo oigan los 

vecinos y sin dar gritos desaforados que puedan incomodarlos. [...] 

Celar a las personas sospechosas que transitan a deshora por la 

población, dando aviso en caso de ausilio a los demás compañeros 

y al cabo por medio del pito. [...] Dar cuenta a la autoridad 

competente si notasen alguna cosa o señal que les infundiera 

sospecha. [...] Ausiliar a los vecinos que los llamen en lo que pueda 

ocurrirseles [...]" 

A més es trobaven autoritzats "para detener a los 

perpetradores de crímenes." (14) Tanmateix, la creació d'un 

cos de vigilants nocturns no es pogué dur endavant en 

aquesta ocasió per les dificultats trobades en anar a fer el 

repartiment entre els veïns. Dos anys després, el 08-04-1859 

s'insistí en la necessitat de tal institució i s'acorda 

contemplar-la en els pressupostos municipals, amb una 

dotació de nou individus i un caporal. El governador 

autoritzà encara per al que quedava d'any la inversió 

necessaria per a posar els vigilants, calculada en 17.695 

reals. (15) I, així, segons Ramos, la nit del 04-05-1859 van 

eixir per primera vegada els individus que formaven el 

"Cuerpo de Serenos Municipales", format pel caporal i els 

nou vigilants previstos, els quals es reuniren a les vuit de la 

nit en la llotja de l'ajuntament i es ditribuïren per districtes. 

(16) 

Pel que fa al servei de neteja pública, Elx no en 

tingué cap durant tot el vuit-cents. A principi de segle, els 

mateixos habitants havien de tenir cura dels espais públics, 

netejant el fang, aplanant el sòl de terra i arrancant les herbes 

i els arbres que hi poguessen créixer, d'igual forma que, com 

hem vist, ho havien fet durant el set-cents. Així, el 1801, 

continuant l'inicial preocupació de millorar l'aspecte de la 

ciutat protagonitzat pels il·lustrats es féu un ban perquè els 

veïns netejassen els carrers per on havia de passar la 

processó de divendres sant. (17) El mateix es féu també el 

1807 amb motiu de la festa de la Vinguda de la Mare de 

Déu. L'ajuntament manà als veïns que composassen els 

carrers per on havia de passar la processó, deixant-los llisos i 

plans perquè els carros poguessen transitar còmodament. 

(18) Després de la guerra del Francès, els veïns continuaren 

encarregant-se de la neteja dels carrers i així el 08-07-1814 

el Capítol féu un ban, ja amb una certa preocupació 

higienista, segons el qual els veïns havien d'arruixar 

"la frontera de sus casas en la estación presente y hasta la salida del 

verano, cuidando de quitar los olmos de las ceras de la extensión de 

sus casas." 

El Capítol advertia també que ningú no havia de 

tirar al carrer aigua corrompuda. (19) 

A meitat del vuit-cents, encara que els encarregats 

de netejar els espais públics continuaven sent els veïns, la 

preocupació per la neteja dels carrers i les cases d'Elx es 

vinculà a la prevenció d'epidèmies, que tan freqüents foren 

durant tot el segle. Així, el 1854, l'alcalde Bru i Piqueres 

dictà un ban força extens i detallat on es manava la presa de 

mesures d'higiene per evitar el còlera morbo. Entre aquestes 

mesures s’indicava que els veïns 

"barran y rocíen con agua limpia las fronteras de su casa dos veces 

al día, una de 6 a 9 de la mañana y otra de 5 a 7 de la tarde." 

Els veïns també havien de cuidar "de la limpieza 

del interior de sus casas, no amontonando basuras en 

puestos cerrados." Es prohibia absolutament 

"a todos los moradores de esta población hacer necesidades en las 

calles, plazas y demás parajes públicos, así como en las salidas de 

ella en su proximidad, arrojar animales muertos o sus desperdicios, 

basura, aguas sucias o corrompidas, en especial las lejías del 

esparto y cualquiera otra materia que exhale miasmas fètidas." 

L'alcalde insistia en la necessitat de tenir cura amb 

els animals domèstics i prohibí tenir porcs a les cases i criar 

conills en quartos tancats. A més, s’havia de netejar les 

quadres i traure el fem a una distància de més de 400 passes 

de la vila i els ramaders que tancaven els animals dins del 

poble havien de netejar els corrals una vegada a la setmana. 

La inexisténcia de clavegueram i l'ús de les sèquies com a 
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desaigüe feia que es prohibís 

"arrojar aguas corrompidas a las acequias estando en seco, y sólo 

podrán hacerlo a la media noche, cuando por ellas discurra el agua 

de riego." 

També es prengueren diverses mesures relatives a 

tendes, tavernes i mercats. (20) 

Malgrat aquestes fermes mesures de policia urbana 

sanitària, encara el 1865 hi havia molts elxans que pixaven 

pels racons del mateix centre de la ciutat, concretament en la 

llotja de la casa consistorial. Hi havia ja, però, un nou sentit 

de l'ús i del significat de l'espai urbà i de la neteja a la ciutat 

burgesa que s'hi construïa. Fet i fet, davant aquesta qüestió, 

l'alcalde proposà la col·locació d’un reixat enfront de la 

porta d'entrada de la llotja de la casa capitular 

"a fin de evitar los malos olores por causa del meadero existente en 

dicho sitio." 

El Capítol aprovà la proposta i la comissió d'ornat 

quedà encarregada d'instruir l'expedient. (21) Però certes 

mesures higièniques no s'arribaren a popularitzar i hi ha 

notícia que el 1888 hom encara continuava pixant pels 

racons del centre, ja que quan s'acabà la construcció dels 

nous pavellons del mercat, el mateix arquitecte Chàpuli 

exposà la conveniència de posar en la plaça Nova un urinari, 

un dels mobles urbans típic de la ciutat vuitcentista, el 

desaigüe del qual havia d'anar a la sèquia que passava per la 

plaça. En l'exposició de motius es parlava de la necessitat 

d'aquesta 

"columna mingitoria para que tanto los vendedores como los 

compradores tengan un punto donde evacuar sus necesidades 

menores, evitándose con esto el que unos y otros vayan por los 

rincones de dicha plaza, ejecutando actos contrarios a la decencia e 

higiene públicas." 

La proposta de l'arquitecte fou aprovada el 

26-04-1888, però abans de fer la instal·lació s'havia de 

demanar permís a la comunitat de propietaris de la sèquia 

Major, on havia d'anar el pixum. (22) L'urinari, però, tingué 

una vida curta, ja que l'any següent, el 1889, Josep Marco i 

altres veïns dels carrers de Sant Jaume i de l'Ereta Alta 

protestaren per l'existència d'aquest 

"meadero público o columna mingitoria que, más que destinado 

para lo que fué edificado, sirve para hechar piedras, basura y toda 

clase de inmundicias." 

A més es queixaven perque 

"despide un olor tan pestilente que se hace imposible habitar en las 

calles antes indicadas." 

Després d'això, el Capítol acordà taxar el lloc, com 

també "la puerta de hierro, mármoles, biguetas, tejas y 

demás efectos." (23) I el 02-05-1889 es va vendre per 80 

ptes. al mateix veí que encapçalà la queixa el conjunt de 

l'orinador, 

"terreno y efectos, por ser sobrante y estar enclavada en una casa de 

su propiedad." (24) 

A final de segle l'administració començà a netejar 

alguns espais públics. Així, el 1889 hi ha noticia que 

l'ajuntament se n'ocupava de certs llocs, ja que el 

22-08-1889 s'aprovaren els comptes dels carros llogats per a 

netejar carrers durant els dos mesos anteriors. (25) També el 

14-09-1895 s'acordà arrendar el dret 

"a recoger los resíduos de frutas y verduras de la Plaza de Abastos y 

la basura pública de la ciudad, mediante el derecho de llevar carro 

con campana, anunciando el servicio a que está destinado." 

Per a aquest servei hi havia consignades en el 

pressupost 120 ptes. (26) 
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02. VIA PÚBLICA: 1800-1853 

 

Com és sabut, una de les noves infraestructures urbanes 

construïdes de forma general a totes les ciutats espanyoles 

des de meitat del set-cents i de forma especialment intensa 

durant el vuit-cents, fou el pavimentat dels carrers i la 

construcció de voravies de pedra, activitats promogudes pels 

il·lustrats primer i per la burgesia urbana després. Així, el 

1761, dos anys després de l'arribada al tron de Carles III, es 

formulà la Institución para la limpieza y empedrado de la 

capital, en la qual hom es preocupava de l'empedrat dels 

carrers de Madrid. A les ciutats del País Valencià destacaren 

les actuaciones a la ciutat de València on el 1756 fou 

pavimentat el carrer del Trenc amb lloses de pedra 

esdevenint la primera via pública empedrada de la ciutat. Ja 

al segle següent, el marquès de Campo hi realitzà l'empedrat 

dels carrers de Saragossa, de Sant Vicent i de Sant Ferran i, 

durant el bienni progressista del 1854-56, es completà 

l'empedrat dels carrers. Segons Sanchis, durant la segona 

meitat del vuit-cents foren empedrats quasi tots els carrers de 

la ciutat interior, amb una calçada convexa de llambordes 

rectangulars de pedra rodena arenisca, com també els rastells 

amb albellons, i les voravies amb lloses grans. (01) 

També a Alacant, segons Calduch, la pavimentació 

de calçades i de voravies s'inicià al set-cents però adquirí 

importància durant el vuit-cents. Tanmateix, la circulació de 
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carruatges, l'abocament lliure al carrer de les aigües negres, 

el lliure recorregut de l'aigua pluvial —amb el consegüent 

arrossegament de brossa i de pedres— l'absència d'un servei 

de neteja, etc. feren que els carrers no es conservaren en 

bones condicions. Així, les obres de pavimentació i de 

construcció de voravies tenien un caràcter de prestigi i 

repercutiren inicialment només en les principals vies del 

centre de la ciutat, encara que a partir del 1836 s'inicià una 

actuació de major abast que afectà grans àrees del raval de 

Sant Francesc, el Portal d'Elx i el barri Nou, justament on 

s'organitzava el nou centre de la ciutat. (02) 

Pel que fa a Elx, el tema de l'empedrat dels carrers i 

l'embaldosat de les voravies ha ocupat l'opinió pública 

elxana i els debats municipals durant el darrer segle i mig 

amb una força només comparable als nivells de destrossa, de 

mancança de cura i de reforma que s'ha tingut amb l'espai 

públic. La pavimentació dels carrers no sols fou la primera 

millora urbana, juntament amb l'enllumenament públic, que, 

com hem vist, el Capítol es plantejà fer a Elx, sinó que 

també ha estat la reivindicació urbana més elemental als 

periòdics i a les intervencions de les diferents oposicions 

polítiques. 

Com hem vist, ja el 1803 es va debatre a 

l'ajuntament com a un tema important per a la població la 

necessitat de condicionar les calçades i de fer voravia als 

carrers, preocupació que arribava a Elx com un reflex de les 

preocupacions dels il·lustrats setcentistes. Així, l'alcalde 

segon, Pasqual Soler, lamentava 

"con el mayor sentimiento la falta de limpiesa, ornato, igualdad y 

empedrado de las calles y que a poco que llueva por careser de 

nivel se detiene el agua, corrompe y ocasiona la maior putrefacción 

como se está experimentando en la actualidad." 

Aquesta qüestió de brutícia de la via pública es 

trobava necessitada, segons l'alcalde, 

"de radical remedio, contemplando el exponente serlo el que se 

coloquen las seras de cantería en donde lo permitan las calles, y que 

se anivelen todas dejándolas en disposición de que con libertad 

pueda el agua seguir a los conductos que tienen su salida a la 

Rambla." 

L’obra s’havia de costejar pels mateixos propietaris 

de les cases, 

"contribuyendo al gasto que se ocasione los dueños de las casas 

según los palmos que tengan las paredes que miran a las calles 

sobre la faz de ellas." 

Com ja hem dit tots els membres del Capítol s'adheriren a la 

proposta, excepte el síndic personer, qui s'hi oposà a tota 

composició dels carrers i al·legà 

"que la execución de los proyectos del empedrado de las calles de 

esta población, enlozado de sus aseras y Alumbrado es insoportable 

a su vecindario y de ninguna utilidad, sirviendo meramente de un 

adorno impropio y sin nececidad a esta Villa que no tiene 

comparación alguna con la ciudad de Valencia, Alicante y otros 

pueblos, que, aunque de menos compreención que Elche, por la 

concurrencia diaria y nocturna de personas, tribunales, comercio 

marítimo y terrestre, opulencia y otras qualidades, la exceden 

infinito." 

Així mateix advertia del mal estat econòmic de la 

vila i de les moltes càrregues fiscals que ja havia de suportar 

el veïnat. Finalment considerà que els carrers d'Elx 

"como fundada por los moros, y continuado su aumento según el 

antiguo modo de fabricar, son estrechas, desiguales, sin rectitud y 

sus casas no guardan la debida proporción de altura y 

correspondiente enlucido, y que por lo mismo cuando dos carruajes 

se hallan encontrados en dichas calles precisamente ha de dexar el 

uno o ambos se han de arrimar a las paredes para pasar, resultando 

de aquí que romperían el enlozado de las Aseras, que deben servir 

para las gentes que van a pie y lexos de ser ventajoso este proyecto 

sería inútil y muy gravoso ya por su construcción y ya por su 

conservación." 

Aquest síndic concloïa exposant la seua creença en 

que la vila tenia prou amb el desaigüe natural, ja que 

"estando cituada en un terreno eminente tiene sus calles con el 

devido y natural declive para despedir las aguas asia fuera de ella, 

siendo fácil de quitar qualquier embarazo o impedimento que en 

algunos parajes puedan advertirse causados por los vecinos que o 

por ignoransia o por indolensia han colocado las ruinas de las casas 

y de casquijo en el suelo de algunas pocas calles, impidiendo por 

ello el libre curso de las aguas y formándose algún lodo, cuyo 

impedimento es muy fácil de remover, y de muy poca costa para 

los vecinos si la justicia lo manda según las leyes de policía." 

Així posava l'exemple del carrer del Solars 

"de la que algunos abitadores se bieron en la precición de acudir 

con pedimento ante el señor Alcalde mayor, solicitando mandase se 

desmontaran los parapetos de escombros y piedra menuda, y 

lograron la salida expedita de las aguas, la limpieza de ella e 

igualdad." 

Per tant era de l'opinió que 

"para casos semejantes no hay nececidad de acudir al 

Supremo Consejo ni de empedrar las calles cuya 

construcción y permanencia juntas con la del enlozado 

importarían tanto como el valor de muchas casas, y no 

formando hornato alguno sino imperfección y fealdad al ver 

la desproporción tan grande que hay entre un empedrado y 

enlozado ermozo y entre unas casas y calles tan diformes y 

faltas de simetría." 

Com ja hem vist, l'alcalde Soler desqualificà 

aquests arguments aduint que qui les feia era natural de 

Montfort, la qual cosa fou definitiva perquè el Capítol 

desestimàs la seua proposta. (03) 

Amb tot, la proposta de l'alcalde segon de disposar 

voreres a les vies públiques de més trànsit no es va realitzar 

—per mor de la guerra i de les epidèmies– fins unes quantes 

dècades més tard, però després de l'any de la seua exposició, 

alguns veïns començaren a demanar la reparació dels seus 

carrers. Així, el 22-03-1804, el Capítol va veure dos 

memorials on els veïns dels carrers del Dr. Alamo i 

Empedrat demanaven la reparació de la calçada d'aquells 

carrers, mostrant-se sensible a l'estat de la via pública i 

aduint raons higièniques. En el memorial dels veïns del 

carrer Empedrat es remarcava que el continuat trànsit de 

carruatges pel carrer, com també el fet "que las aguas de 

lluvia no tienen en ella el menor curso ni expedición", 

havien originat 

"varios lodazares que exalan una corrupción y putrefacción capaz 

de ocasionar muchas enfermedades a no tomarse las más serias 

providencias" 

per la qual cosa demanaven 

"se cirva mandar a los vecinos y moradores en dicha calle que 

inmediatamente procedan a limpiarla y dejarla en el estado más 

correspondiente." 
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El Capítol acordà, efectivament, arreglar els 

carrers, però les despeses havien de ser de compte del 

veïnat, encara que tant la composició com l'anivellament es 

farien amb la direcció del mestre d'obres titular de la vila 

Felip Garcia. (04) 

D'altra banda, però, els carrers de terra seguien sent 

funcionals i tenien importància per a la població com a font 

de riquesa, ja que, com hem vist, s’hi treia el salnitre, 

utilitzat, entre altres coses, per a fer la pòlvora. Així, el 1811 

el director de la reial fàbrica de pòlvora d'Elx es queixà a 

l'ajuntament perque certes pràctiques de la població 

"impedían la recolección de polvo nitroso", referint que "se 

extienden sobre las calles las mondas de las acequias" i 

queixant-se del 

"riego inmoderado de las mismas, al mismo tiempo o poco antes de 

barrer las calles los operarios de la fábrica." 

Segons el memorial, l'ajuntament d'Elx havia de prendre les 

mateixes mesures que a Múrcia i Lorca, on també hi havia 

fàbriques de salnitre, ço és 

"prohibir se tiendan por las calles mondas de acequias, arena, 

resíduos de xabonerías" 

com també no regar fins que els operaris acabaren d'agranar 

a les set del matí, ja que es treballava de nit per a no 

ocasionar molèsties a la població amb la polseguera que 

alçaven, i 

"moderadamente sólo por la mañana, en atención a la salud 

pública." 

El capítol, vista la importància de la qüestió, 

especialment en els temps de guerra que vivien, acordà fer 

un ban prohibint que es tirassen pels carrers mondes de 

sèquies, arena i residus de saboneries. (05) Tanmateix, trenta 

anys després, el 30-08-1842, es tractà la qüestió contrària, ja 

que, com el 1757, els veïns es lamentaven dels greus perjuís 

que els tres fabricants de salnitre feien al sòl de terra dels 

carrers, 

"destruiendo los pisos de sus calles con los yerros que llevan en sus 

escovas para recoger las tierras." 

I l'ajuntament acordà que 

"se les haga saver eviten dichas excavaciones y que los vacíos de 

dichos pisos los llenen y pongan a nivel con los escombros de los 

puntos que a cada uno les señalaran los SS. Alcaldes." (06) 

Però com devia ser habitual pel que fa a la reglamentació de 

les activitats urbanes, les ordres del Capítol no es van 

acomplir i el 06-08-1844 els veïns es tornaren a queixar pels 

danys que els salnitrers, en agranar la terra amb graneres de 

vímet, causaven als carrers i les cases, ja que deixaven  

"innumerables hoyos y descubiertas las piedras y peñascos, 

descarnando los cimientos de los edificios, en términos de haber 

quedado las paredes esteriores de muchos de ellos en el ayre y 

amenasando desplomarse." 

També hi havia queixes perque 

"los tendidos de ruinas que ponen en algunas calles y estramuros de 

la población, han ocasionado desgracias a los transeuntes por caer 

las caballerías o los mismos pasajeros, en razón a que llenan los 

caminos de escombros, llegando hasta imposibilitar el tránsito." 

Com el mateix ajuntament reconeixia, no s'havia fet cas de 

les seues ordres, havent-se arribat a 

"formar un expediente gubernativo para castigar al autor de los 

perjuicios causados en varias casas y en una calle pública." 

Per tant s'acordà prohibir 

"hacer tendidos en cualesquiera parajes públicos, barrer durante la 

noche y con escobas de mimbre, pues sólo podrá hacerlo de sol a 

sol, usando de escobas de hojas de palmas, bajo la multa a los 

contraventores de cien reales por primera vez, doscientas por la 

segunda, y por la tercera se procederá a lo que haya lugar." (07) 

Però el 1848 s'insistia en els danys que els salnitrers feien al 

sòl de terra dels carrers i camins de la població. Davant la 

queixa dels veïns, el capítol, per tal de saber qui feia el mal, 

acordà fer una divisió del poble, assenyalant a cada fabricant 

quin lloc li pertocava per a replegar la pols. (08) 

Les queixes, però, per aquesta qüestio dels 

salnitrers continuaren fins que canvià el procés de fabricació 

de la pólvora. Segons Ramos a meitat del vuit-cents hi havia 

a Elx sis salnitrers i el 16-12-1851 el regidor síndic de la 

vila, Ginés Ganga presentà a l'alcalde un llarg memorial de 

denúncia de les activitats d'aquests salnitrers, contràries a la 

propietat privada i a l'ús còmode i lliure dels espais públics. 

Segons Ganga 

"hace tiempo que los fabricantes de salitre, y aún otras personas de 

esta población, están causando grandes perjuicios a sus calles, 

plazas, caminos y aún en las tierras de particulares." 

El síndic afegia que 

"de algunos meses a esta parte se observa que los salitreros barren 

las calles con escobas de mimbre, en cuyo interior llevan escondida 

una especie de paleta de hierro, con la cual excavan el pavimento, 

descarnan los cimientos de las casas, llenan los carriles de baches y 

calles de hoyos. A esto se agrega que invaden las casas ruinosas de 

particulares, cuyos dueños se hallan ausentes de esta villa, derriban 

las paredes, extraen los escombros, los tienden en las entradas de la 

población y sus calles, formando un piso incómodo que ocasiona 

frecuentes caídas de personas y caballerías. No contentándose con 

esto, se les ve muchas veces constituirse en la Rambla y llevarse los 

escombros que, por disposición de este Ilustre Ayuntamiento, se 

arrojan sobre el margen del Norte, en el punto llamado la Cuesta de 

Bonús, con objeto de reforzarla para evitar que, con las avenidas, se 

descarne más dicho margen y con ello se desplomen las casas 

situadas a su inmediación. A todo esto se agrega que algunos de los 

expresados salitreros se han apoderado de terrenos públicos y han 

establecido allí sus coladeras, causando perjuicio a los transeuntes, 

lo cual es una verdadera usurpación que en concepto del 

compareciente no debe pasar desapercibida." 

Concretament s’assenyalava que s'havia ocupat la 

plaça del Pinyó i que s'agafava aigua sense permís del 

partidor de Nijassa: 

"En el punto llamado el Piñón, uno de ellos ha formado una gran 

pared, ha ocupado la plazuela que había en aquel sitio, dejando la 

calle tan estrecha que apenas puede pasar un carro [...] En la puerta 

de las Tahullas, otro salitrero ha abierto una acequia que atraviesa 

toda la calle para llevar a su fábrica las aguas del riego desde el 

partidor de Nichaza. Dicha acequia no está cubierta y ha sido 

construída sin el competente permiso." 

En la resolució, el Capítol insistí en la necessitat de 

prendre mesures per a evitar aquests abusos i disposà de bell 

nou que els salnitrers només podrien agranar els carrers de 

sol a sol i amb graneres de palma, sense poder traure runa de 

cap solar ni casa, ni dels llocs on l'ajuntament manava 

posar-ne; tampoc podien estendre runa en places, carrers i 

camins, havien de deixar lliures i expedits els terrenys que 

havien ocupat de la via pública, havien de derrocar la paret 

construïda en el Pinyó i terreplenar la sèquia de les Portes 
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Tafulles. (09) 

A més d'aquest aspecte de l'ús de la via pública, pel 

que fa al seu manteniment, al vuit-cents, d'igual manera que 

al segle anterior, hi hagué també ocasions en les quals el mal 

estat dels carrers i l'estancament de l'aigua de la pluja per 

mor de les runes, motivà bans municipals ordenant que cada 

veí netejàs la frontera de sa casa, traent 

"los altos de ella y extrayendo fuera de la población la tierra que 

sobre [y] gravando con arena lo que se nesesite." 

A poc a poc, però, totes aquestes obres es manava 

ja que es fessen sota la direcció dels mestres albanyils de la 

vila Francesc Navarro i Baptista Gonzalez. (10) En ocasions 

es donà també la necessitat contrària d'evitar que l'aigua de 

la pluja es remelsàs als carrers, i els mateixos veïns que 

tenien cura de l'espai públic havien d'arruixar el sòl de terra 

per a evitar la polseguera dels dies de calor. Així es féu 

l'agost del 1830, quan féu tanta calor que l'ajuntament avisà 

als veïns que tenien l'obligació d'arruixar "la frontera de sus 

casas" tots els dies a les set del matí i a les cinc de la 

vesprada. (11) 

Posteriorment, als anys trenta, juntament amb la 

preocupació del Capítol per l'enllumenament públic, com 

veurem, s'insistí en les condicions del sòl de terra. Així, el 

1834 es féu saber als veïns que en el terme de tres dies 

havien de 

"allanar sus fronteras, quitando promontorios que se nota haver 

formado en ellas." (12) 

Tanmateix, el 1841 era ja la comissió d'ornat qui 

s'encarregava de la "composición y nivelación de las calles." 

(13) I a partir d'aquesta data, l'ajuntament assumí en els seus 

pressupostos la reparació de la via pública, especialment 

d'aquells llocs on el trànsit era més intens: la Corredora i els 

carrers per on travessaven Elx els camins interurbans. El 

1844, el mestre d'obres titular de la vila, Vicent Penalva de 

Candela, presentà els comptes de "la composición de las 

calles de esta población", tots els conceptes dels quals, per 

cert, es referien a mà d'obra, anotats dia a dia, fent les 

distintes operacions d'enarenar els carrers, ço és "cavar 

arena", "cavar en las calles", i "cargar y descargar la arena y 

extenderla." (14) 

Com ha observat Gozálvez, l'acondicionament dels 

carrers amb empedrat no ocupà l'atenció municipal fins la 

segona meitat del vuit-cents, quan el tema de la necessitat de 

millorar el pavimentat de les vies urbanes aparegué repetides 

vegades en les actes de les sessions municipals. (15) Amb 

tot, el 1841, a més de l'enllumenament, el passeig públic i 

l'aigua potable, l'ajuntament s'ocupà també, com a tema urbà 

prioritari, de l'empedrat dels carrers, més concretament de la 

construcció de voravies, replegant l'esperit de l'antiga 

proposta del 1803. Així, el 22-01-1841, el capítol, presidit 

per l'alcalde Bru, exposà que desitjava 

"promover por cuantos medios le sean dables y según se le está 

encargado por la Ley, el aseo y policía urbana de esta población" 

i proposà que 

"se enlosen en el modo más conforme las calles, empesando desde 

la Plaza de la Constitución, de San Roque, Corredera, Puente de los 

Ortizes y Ancha, hasta llegar al Paseo, sin perjuicio de extenderse a 

las demás calles más principales." 

Els veïns havien de satisfer "la suma que les 

corresponda, con respecto a las fronteras de sus casas." (16) 

Tot seguit s'acordà formar el plec de condicions per a traure 

a pública subhasta les obres d'enllosar els carrers indicats i 

s'acordà que el remat es faria diumenge següent, 

14-02-1841, en la llotja de la casa capitular. (17) El remat es 

va fer i s'arribaren a adjudicar les obres a favor de Agustí 

Sànchez, però l'ajuntament tingué notícia que hi havia qui ho 

podria fer més barat i envià l'expedient a l'aprovació de la 

Diputació, (18) la qual, una vegada aprovat, el tornà a 

l'ajuntament. Aleshores, el Capítol acordà complir l'acord 

anterior i avisar el mestre pedrapiquer Agustí Sànchez, 

"empresario de dicha obra, para su ejecución." (19) 

Tanmateix, no sabem per quins interessos ocults, 

aquesta gran obra d'embaldosat no anà endavant, i 

l'ajuntament continuà amb la reparació habitual dels carrers. 

Així, el 1845, el mestre Vicent Penalva presentà un certificat 

de 1.383 reals per despeses hagudes, entre altres coses, en la 

"nivelación de varias calles" i uns mesos després, el mateix 

mestre presentà un altre certificat de 925 reals per la 

"nivelación y enharenada" dels carrers de la Corredora, el 

Pont dels Ortissos, el Salvador y el Carme. (20) El 1846, 

segons un altre certificat del mateix Penalva, es van gastar 

638 reals més, també en la "nivelación de las calles y su 

enarenada." (21) I el 1853, després de la forta tempesta 

d'aquell any, els veïns de la Corredora demanaren que 

"se rebaje el piso de dicha calle i se de más ensanche a los 

albañales, a fin de evitar inundaciones de las casas" 

com havia acabat de passar. El Capítol accedí i manà fer 

l'excavació corresponent, "procurando el desnivel que sea 

necesario" i també que el mestre d'obres assenyalaria "el 

ensanche que ha de darse a los albañales." (22) 
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A partir dels anys seixanta es començaren a embaldosar i 

empedrar efectivament els carrers d'Elx, després que el 

1861, vint anys després de la primera proposta d’embaldosat 

feta per l'alcalde Bru, el Capítol tornà sobre el tema. (01) 

Fou el mateix Bru, alcalde de bell nou, qui tornà a exposar 

"que una de las mejorías que reclama esta población es el 

baldosado, cuyo pensamiento promovió [ell mateix] en mil 

ochocientos cuarenta y uno, respecto a la plaza Mayor, calles de S. 

Roque, Corredera, Ancha y Puente de los Ortices, y que parecía 

conforme se llevase a efecto." 

L'ajuntament passà els antecedents a informe de la 

comissió d'ornat, (02) i aquesta trobà conforme l'expedient 

del 1841, el qual es va continuar amb les úniques variacions 

que, on es preveia posar pedra de Monòver, es podria posar 

també marbre d'Asp i que els propietaris haurien de pagar 

només la tercera part de les despeses i no la totalitat. (03) 

Observem que les obres es referien només a les voravies, no 

a tota la calçada, ço és, anaven destinades als vianants que 

passaven pels carrers que havien de configurar el centre de 

la ciutat burgesa, no al trànsit de carruatges ni de cavalleries. 

Tres mesos després, el 19-04-1861, es veié el pressupost i la 

manera de pagar les obres i l'alcalde Bru, en una altra 

exposició de motius ben interessant, insistí que era 

"bien público en esta villa el mal estado en que se ponían las calles 

cuando llovía, haciéndose intransitable su centro y aseras, y en lo 

restante del año, la desigualdad del piso, que expone a los que por 

ellas transitan a las consecuencias de una caída." 

Aquests motius, 

"unidos a la parte de ornato que proporciona a las poblaciones, 

mayormente a las de importancia como la de esta, el embaldosado, 

habían sujerido el pensamiento de ejecutar el de las aceras de las 

calles más principales, tituladas Corredera, Puente de Ortices y 

Ancha, que comprenden una lonjitud de tres mil palmos lineales, 

según la medición practicada al efecto." 

Bru proposà incloure l’obra en les despeses 

voluntàries del pressupost municipal del 1861, la qual cosa 

es va aprovar per unanimitat després de debatre l'assumpte, 

"elogiando el pensamiento y confirmando la utilidad de 

llevarlo a efecto." El pressupost de l'obra era de 26.250 reals 

i, 

"considerando que los propietarios de las casas o edificios de las 

mencionadas calles, reciben un beneficio más inmediato, tanto por 

el mayor tránsito que por ellas hacen, como por alejar de ellas las 

enfermedades, se acordó que la tercera parte de la cantidad 

presupuestada se satisfaga por dichos interesados, y las otras dos, 

de las economías que resulten del Presupuesto del año anterior." 

(04) 

El mateix 1861 es va rematar aquesta obra de 

"nivelación y embaldosado de las calles de San Roque, 

Corredera, Puente Ortices y Ancha" després d'enviar cartes a 

les viles veïnes per posar la subhasta en coneixement dels 

mestres d'obres, com s’acostumava a fer en les grans obres 

del municipi d'Elx. Segons el plec de condicions, les 

voravies havien de tenir 1,07 m. d'amplària i 

"las expresadas calles se han de enlosar en ambas aceras con 

guardabaldosas y encadenar las boca calles que las atraviesan y a 

ellas abocan con piedra de la cantera de Monovar." 

Les obres s’adjudicaren a Josep Penalva (05) i el 

26-06-1861 el Capítol aprovà ja un rebut de 300 reals, 

presentat per l'enginyer Fèlix Sarran, qui havia fet "trabajos 

de nivelación de ciertas calles de esta población para 

embaldosarlas." (06) 

Aquests primers treballs de col·locació de voravies 

comprenien només una banda dels carrers esmentats, per la 

qual cosa el 25-06-1862 s'aprovà incloure en les despeses 

voluntàries del pressupost de l'any següent la "nivelación y 

aceras de las calles Puente Ortices y Mesón", per un valor de 

30.000 reals. (07) El 1863, ja pressupostada l'obra de 

"continuación de las aceras de las calles Puente Ortices y 

Puerta de Alicante", s'acordà subhastar-les i fer el remat el 

01-06-1863. (08) Segons el plec de condicions es tractava de 

fer només la voravia de ponent del carrer del Pont dels 

Ortissos i la de migdia del carrer del Mesó, l'ample de les 

quals havia de ser d'1,25 m. i la pedra, "losas de buena 

calidad de la cantera de Monóvar." (09) 

Pel que fa a les calçades, als anys seixanta la 

majoria eren encara de terra i seguien composant-se per 

prestació personal dels propis veïns amb l'aprovació prèvia 

del governador. (10) Però a la vegada que es feien aquestes 

composicions a càrrec dels veïns, les obres d'embaldosat de 

les voravies dels carrers començaren a fer-se d'una manera 

habitual després del 1863. Així, el 1864 se li pagaren al 

mestre Josep Penalva 236 reals per haver colocat baldoses 

en els carrers. (11) Fet i fet, el costum de posar només les 

voravies, sense empedrar la calçada, fou habitual a Elx fins 

els anys seixanta del segle XX. Observem que les actes 

municipals vuitcentistes parlen de "baldosas", substantiu 

que, catalanitzat (baldoses), ha estat utilitzat popularment a 

Elx com a sinònim de voravies. Seguint amb l'estat de les 

calçades, encara a final del vuit-cents seguia sent 

summament roïn, malgrat haver desaparegut els salnitrers 

que feien malbé el sòl de terra. Així, encara el 1879 el 

Capítol considerà la necessitat d'acudir a la prestació 

personal i l'embargament de carros per al "arreglo y 

composición de calles" i el mestre d'obres Nadal Cantó feu 

el plec de condicions per a la subhasta de les obres. (12) 

Però com passà amb moltes millores a la ciutat 

burgesa, bé per l'ancestral obligació que tenien de reparar els 

carrers, bé per l'avantatge que suposava l'empedrat, bé per la 

necessitat d'equiparar tot l'espai urbà a l'espai central, ço és 

d'"homogeneitzar" aquest espai urbà, els veïns tenien 

assumit que l'embaldosat de les voravies era de compte seu i 

sovint demanaven posar baldoses, tot pagant-ho de la seua 

butxaca, a molts carrers. L'embaldosat dels carrers es 

presentava més per motius d'imatge de prestigi burgès que 

de comoditat o d'higiene. Així, el 1880 els veïns del carrer 

del Salvador exposaren que aquest carrer, "los días de lluvia 

y sucesivos inmediatos se pone intransitable" i s'oferien a 

pagar les voravies si el municipi arreglava la sèquia que 

travessava per enmig de la calçada [la "caixa"] i regulava el 

trànsit rodat en una única direcció: 

"han convenido en colocar aceras de piedra fuerte pagando cada 

uno lo que se estipule, con arreglo a la fachada respectiva, siempre 

que el Ayuntamiento contribuya en la dirección y arreglo de la caja 

de la mentada calle y no se conceda tránsito de carruajes más que 

por una parte." (13) 

Especial interès té la proposta que aquest carrer, 

summament estret com hem vist, fos de direcció única, ja 

que era la primera vegada que es plantejava a Elx una 
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regulació semblant per al trànsit rodat. Així, segons la 

instància dels veïns, 

"a consecuencia de encontrarse en diferentes ocasiones los 

carruajes que cruzan por la citada calle, han tenido ocasión de 

presenciar varias cuestiones acaloradas entre los conductores, de 

donde pudieran desprenderse funestos resultados y hasta el punto 

de perecer desgraciadamente algunos de los transeuntes, debido 

todo esto a la estrechez de la misma." 

Per tant, els exponents 

"habían concebido la idea de que se designe como entrada de 

dichos carruajes por la expresada calle, la parte del norte y para la 

salida, la del mediodía, colocándose en las respectivas esquinas las 

oportunas 'indicaciones' por medio de losetas o azulejos para 

conocimiento del público." (14) 

El Capítol accedí a la demanda i acordà arreglar la 

caixa de la sèquia, com també fer el carrer d'una única 

direcció, però justament al revés de com havia demanat el 

veïnat, ço és "designar la entrada de los carruajes por la 

esquina de la plazuela del Salvador." (15) El 1884 també els 

veïns del carrer de la Pescateria Vella demanaren posar 

voravies de 2,20 m. d'amplària, a la qual cosa l'ajuntament 

no posà cap inconvenient sempre que, segons s'advertia, es 

posassen al nivell que se'ls indicàs i ho pagassen pel seu 

compte. (16) 

Paral·lelament a aquestes actuacions, durant la 

dècada dels vuitanta, el tema del pavimentat dels carrers es 

tractà nombroses vegades a les sessions de l'ajuntament, 

sempre com una mostra de progrés que calia potenciar. Així, 

el 27-04-1882, l'alcalde considerà 

"las grandes mejoras que se van a introducir en esta ciudad, la cual 

puede decirse se halla colocada a la altura de otras más importantes 

en vecindario, con respecto a la civilización y adelantos modernos." 

Per tant 

"no creía decoroso que la gran mayoría de las calles de la localidad 

siguieran careciendo de baldosas en sus aceras, mediante además 

que cuando llueve se hacen intransitables por el especial barro que 

en las mismas se forma, convirtiéndose en un verdadero lodazal." 

Proposava, doncs, de bell nou, que "se coloquen aceras de 

piedra en las calles que su anchura lo permita", mesura que 

"ha de acoger el vecindario con gusto y satisfacción por ser 

de comodidad y necesidad." A més, com era habitual, també 

s'indicava que el pagament d'aquestes voravies l'havien de 

fer els propietaris de les cases, sense gravar el pressupost 

municipal. La proposta s'aprovà i es facultà l'alcalde 

"para la formación de los oportunos expedientes, bien por calles, 

por secciones o según crea más conveniente, mandando 

confeccionar el proyecto o proyectos de construcción y coste de las 

mismas que, con las condiciones económicas que tenga a bien 

redactar, se sacarán a pública subhasta." (17) 

Però malgrat la bona voluntat no es féu res i el 

06-03-1884 un altre alcalde, Andreu Tarí, insistí en la 

necessitat de colocar voravies a tot el poble, 

"sin que hasta la fecha se haya realizado más que en un corto 

número de calles, siendo así que es una de las mejoras que más 

falta hace en esta ciudad." 

De bell nou s'acordà fer-ho, però en aquesta ocasió 

només seria de compte dels veïns fins tres pams d'ample, "y 

donde fuesen más anchas el exceso será de cuenta del 

municipio." (18) Enmig del tèrbol joc polític de la 

Restauració, segons Rodes, la bondat de cada alcalde es 

mesurava per la quantitat recaudada per l'ajuntament en 

l'impost dels consums i per l'eficàcia gestora en el municipi. 

Aqui fou, al parer de Rodes, on Tarí sentà el seu prestigi el 

1884, en acabar amb el joc a la ciutat, vacunar gratis, omplir 

Elx de voravies i inaugurar el ferrocarril juntament amb 

Cánovas. (19) Però una bona part de la població no opinava 

així i el 1885 l'estat de les calçades era un dels assumptes 

més criticats pel periòdic satíric d'Elx, El Bou, el director del 

qual, Josep Pérez, solia arremetre sense pietat contra Tarí. 

Així, el 14-03-1885, Pérez en feia burla i escrivia un acudit 

que deia: 

"Mos pregunten que perque no se arreglen els carrers. No se 

arreglen, perque els carrers son del Achuntament, y lo mateix que 

els ven cuan li dona la gana, pot també arrendalos, com hara u fará 

per a plantar viña pues estant com estan aclotats y regats, els 

pagaran bé." (20) 

A poc a poc, però, els carrers s’anaren pavimentant 

i adquiriren la seua fesomia actual, amb característics carrers 

estrets, tradicionalment només per a transeunts, com ara els 

del Salvador o de Sant Pere, o amb la peculiar configuració 

d'altres espais urbans com ara la plaça de Baix. Així, el 1887 

el Capítol considerà les dificultats que hi havia per a posar 

baldoses en l'esmentat carrer de Sant Pere, ja que era molt 

estret, i acordà 

"que el embaldosado tenga el ancho de tres pies, o sea el mismo a 

que obliga el pago de los vecinos, y se prohiba el tránsito de carros 

desde la casa de Don José María Pomares hasta la esquina o 

terminación de la calle que da frente al postigo de Santa Maria." 

(21) 

Als anys vuitanta l'ajuntament seguí fent de forma 

sistemàtica treballs de neteja i de condicionament que 

consistien, sobretot, en posar grava i traure el fang. Així, en 

la sessió del 23-02-1888, s'indicava que 

"continue el engravado de las calles i la estracción de barro para 

dejarles en el mejor estado possible." (22) 

Aquests treballs de traure el fang i tirar grava 

continuaren sent habituals fins a final de segle, com es veu a 

l'acta del 23-02-1892. (23) 

De tots els carrers de la ciutat vuitcentista, una 

especial importància tingueren les obres d'embaldosat en la 

Corredora, on durant els últims anys del vuit-cents, després 

de fer-hi la carretera d'Alacant a Múrcìa, ja es va actuar 

sobre les voravies col·locades a meitat del segle. Així, el 

1888 es posava en comunicació de l'enginyer provincial que 

anaven a construir-se 

"las aceras de la calle carretera [sic] y Puente Ortices, por donde 

pasa la carretera del Alto de las Atalayas a Murcia." (24) 

L'enginyer en cap de la província posà només com 

a condició que l'ample de les voravies de la Corredora havia 

de ser de 80 a 90 cm., la qual cosa se li comunicà al 

contractista. (25) Com diem, aquestes obres devien ser de 

reparació de les voravies existents, ja que el Capítol acordà 

comunicar els propietaris de cases de la Corredora que 

estaven obligats a reparar l'embaldosat que havia pagat 

l'ajuntament. (26) El pavimentat i embaldosat d'aquest eix 

urbà, la Corredora, el carrer més important dels que 

formaven la travessia de la carretera i l'espai de la ciutat 

burgesa, es completà amb les obres d'urbanització de la 

plaça de Baix, la qual, pel seu caràcter de plaça Major i espai 

de trànsit, es considerava tothora més com un carrer que 
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com un passeig. El 1885 l'alcalde proposà importants obres 

d'urbanització de la plaça de Baix, moltes de les quals s'han 

fet, desfet i tornat a fer al llarg del segle XX, com ara la 

plantació d'arbres. Però l'aspecte més significatiu de la 

proposta que féu Tarí aquest any fou que per primera vegada 

es plantejava l'ordenació de la plaça i la conversió de la llotja 

de l'ajuntament en un espai només per a transeunts, prohibit 

als carruatges i vehicles, com s'acabà fent amb els anys. En 

l'exposició de motius, l'alcalde manifestava la necessitat de 

"mejorar el aspecto y condiciones de la plaza Mayor, toda vez que 

viene siendo el punto de reunión y solaz de los vecinos" 

i per tal d'aconseguir aquesta millora proposava posar 

"acera o baldosa de tres pies en todas las fachadas de la plaza, 

incluso la de la Casa Capitular." 

A més s'havia de posar 

"una cadena de piedra junto a las cunetas de la carretera, guardando 

entradas de carruajes a los extremos, y otras de esta general a las 

aceras." 

Amb això s'aconseguia formar una mena de 

passeig amb dues andanes on s'havien de disposar arbres, 

bancs i fanals: 

"el espacio que media se rellene de arena fina, formando dos paseos 

laterales, en los cuales se planten árboles y se pongan bancos, se 

coloquen tambien sobre columnas de hierro seis u ocho faroles y 

por último, que se prohiba el paso de carruajes por la Lonja, 

formando una escalinata en la fachada que da a la plaza." (27) 

El 1891 s'acordà fer una part d'aquestes obres, les 

quals foren l'origen de l'actual peculiar configuració urbana 

de la plaça de Baix, amb un eixamplament central de la 

carretera i dues voravies molt amples als dos costats. Aquell 

any es pretenia deixar per als carros només l'eix central, 

formant 

"un barrón de cantería, con el fin de terraplenar el espacio que 

quede desde dicho barrón a la pared, y formar dos andenes que 

indudablemente embellecerán la plaza." (28) 

Aquestes obres es vinculaven a un cert intent de 

revitalitzar la plaça de Baix, al marge del seu ús com a 

carretera, ja que, fet i fet, el 1892 comerciants i veïns 

demanaren que s'hi tornàs a fer la fira de Sant Andreu, 

"como se ha venido haciendo desde inmemorial." El Capítol 

discutí i votà la proposta i, per majoria, decidí tornar a fer la 

fira a la plaça de Baix, en lloc de fer-la al solar del convent 

de l'Encarnació, com s'havia fet els darrers anys. (29) També 

el 1893 s'acordà fer en la plaça de Baix el "mercado de 

cacharros que tiene lugar los sábados." (30) Tanmateix, el 

1895 s'acordà traslladar a la plaça de la Fruita aquest 

"mercado de géneros de alfarería, con el fin de evitar el deterioro 

que sufren actualmente los paseos de la plaza de la Constitución." 

A més s'acordà 

"que sea colocado un poste de piedra en el punto denominado 

Troneta para evitar el tránsito de carruages que desde luego queda 

terminantemente prohibido por los precitados paseos." (31) 

Malgrat les obres i manifestacions públiques que 

hem vist, les voravies a finals de segle eren encara escasses, 

ja que el 1891, amb motiu d'haver derrocat el convent de 

l'Encarnació s'acordà traure les voravies que envoltaven 

l'edifici i posar-les en un altre lloc on fessen més falta. (32) 

També dóna idea de l'alt valor que tenien aquests anys les 

voravies el fet que el 1894, quan el fondista Josep Bernad 

oferí a l'ajuntament empedrar el carrer de Santa Bàrbera i 

s'havien d'arrancar, per tant, les voravies existents, segons 

l'acord municipal les baldoses s'havien de tornar als veïns 

que en el seu moment les havien pagades. (33) En el cas de 

les baldoses del solar del convent es pensà aprofitar el canvi 

de voravies per a eixamplar dues de les calçades perimetrals. 

Així, el 1892 a proposta de l'alcalde, l'ajuntament aprovà 

"la extracción de las aceras colocadas a la parte norte y oeste del 

edificio que fue convento de monjas, retirando el barrón de las 

mismas un poco más adentro de lo que hoy forma plaza." (34) 

La vinculació de les voravies a la carretera 

d'Alacant a Múrcia continuà tot al llarg del segle i per tot el 

traçat de la travessera. Així, el 1892 es posà la voravia de 

ponent al carrer d'Alfons XII, vora l'hort de Gil, també amb 

una exposició de motius on es reconeixia la necessitat de 

continuar els avanços del segle, ço és la formalització de la 

ciutat burgesa vuitcentista. Així, 

"ynspirado el Ayuntamiento en proporcionar al vecindario la 

comodidad exigida por el estado de cultura de esta población" 

s'acordà col·locar una voravia des del pont Vell fins la plaça 

de Baix, vora la tanca de l'hort de Gil. S'acordà també que 

"si el estado de fondos no permitía que sea enlosada, se colocará el 

rastrillo, llenando de guijarros y arena el ancho de aquella hasta 

tanto sea enlosada." 

De tota manera, per tractar-se de la travessia de la 

carretera, s’havia de demanar l’autorització de l'enginyer cap 

provincial. (35) 

 

NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 92. 

(02) Libro de cabildos, acta del 04-01-1861, AHME. 

(03) Llig. 1, exp. 22, AHME. 

(04) Libro de cabildos, acta del 19-04-1861, AHME. 

(05) Llig. 1, exp. 22, AHME. 

(06) Libro de cabildos, acta del 26-06-1861, AHME. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 92. 

(07) Libro de cabildos, acta del 25-06-1862, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 13-05-1863, AHME. 

(09) Llig. 1, exp. 24, AHME. 

(10) Libro de cabildos, acta del 04-02-1863, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 16-03-1864, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 06-02-1879, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 08-01-1880, AHME. 

(14) Llig. 21, exp. 2, AHME. 

(15) Libro de cabildos, acta del 08-01-1880, AHME. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 92. 

(16) Libro de cabildos, acta del 08-05-1884, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 27-04-1882, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 92. 

(18) Libro de cabildos, acta del 06-03-1884, AHME. 

(19) Antonio RODES, "Elche: un siglo de historia social", 1986, p. 

112. 

(20) El Bou, 14-03-1885, p. s/n. 

(21) Libro de cabildos, acta del 06-10-1887, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 23-02-1888, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 24-12-1892, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 28-06-1888, AHME. 

(25) Ibídem, acta del 19-07-1888, AHME. 

(26) Ibídem, acta del 05-07-1888, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 28-05-1885, AHME. 

(28) Ibídem, acta 16-04-1891, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 



 319 

ciudad de Elche, 1976, p. 92. 

(29) Libro de cabildos, acta del 22-10-1892, AHME. 

(30) Ibídem, acta del 06-04-1893, AHME. 

(31) Ibídem, acta del 27-07-1895, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 30-04-1891, AHME. 

(33) Ibídem, acta del 14-06-1894, AHME. Pedro IBARRA, "Índex de 

remissions a capítols i sitiades", vol. 5, p. 223. 

(34) Libro de cabildos, acta del 07-05-1892, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 08-10-1892, AHME. 

 

04. ENLLUMENAMENT PÚBLIC 

 

Durant el set-cents a Elx hi havia ben pocs llums encesos per 

la nit. Hi havia el fanal d'oli de la presó i el de la llotja de la 

casa capitular, dos fanals per als quals cada mes de 

desembre es pagaven les despeses d'oli i, en ocasions, es 

milloraven, com ara a principi del vuit-cents, quan el 1802 

es posà en la llotja un fanal nou que costà 31 reals. (01) Hi 

havia també les llànties enceses en les capelles dels carrers, 

posades davant les imatges dels sants, com ara la de Santa 

Bàrbera al carrer de Pocotrigo o els fanals que il·luminaven 

la Mare de Déu i el Sant Agatàngel dels casalicis del pont 

vell. Tanmateix durant el vuit-cents, després de diversos 

debats, s'inicià la instal·lació de l'enllumenament públic, 

servei que ha estat un dels més reclamats pels veïns fins els 

nostres dies. D'una forma expressa, l'enllumenament públic 

es plantejà a Elx a imatge de les instal·lacions d'altres ciutats 

espanyoles, concretament Madrid, València i Alacant. Com 

assenyala Merino, aquest havia estat un altre dels aspectes 

novedosos a les grans ciutats de l'estat durant el set-cents, ja 

que, abans, l'enllumenament públic era deficientíssim o hi 

mancava totalment. Així, en el Madrid de Carles III, la nova 

il·luminació s'encengué el 1765 i consistia en uns 4.000 

fanals d'oli subjectes amb palometes de ferro, els quals 

s'instal·laren pels carrers i places de la ciutat. Amb tot, la 

major part de les ciutats espanyoles no aconseguí un sistema 

minimament eficaç d'enllumenament fins final de segle, com 

ara Sevilla, el 1791. (02) 

Pel que fa al País Valencià, a València el municipi 

inicià l'enllumenament públic el 1769, amb la instal·lació als 

carrers de la ciutat de nombrosos fanals triangulars, el 

manteniment dels quals estava a càrrec dels mateixos veïns. 

Però si durant el set-cents s'instal·là l'enllumenament d'oli, a 

meitat del vuit-cents es canvià pel de gas i, a final de segle, 

per l'elèctric. Així, el 1844 s'inaugurà a València, a la 

Glorieta, la il·luminació amb fanals de gas gràcies a la 

prepocupació de l'alcalde Campo i s'hi comptà amb llum 

elèctrica des del 1882, transformant el 1886 en fàbrica 

d'electricitat la que ho era de gas. (03) 

A Alacant, segons Calduch, no hi hagué cap 

enllumenament durant la major part del set-cents, però ja el 

1787, l'ajuntament elevà al rei la petició d'il·luminar els 

carrers per la nit. Amb els llums es pretenia facilitar el trànsit 

pels carrers després de caure la nit, com també fer més 

eficaç la vigilància i el manteniment de l'ordre públic pels 

serveis de rondes i "serenos." L'autorització per a instal·lar 

l'enllumenament públic fou concedida a la ciutat el 1790 i en 

un primer moment es van posar 470 fanals d'oli, fent-ne 

successives ampliacions. Cap al 1846 es començà a 

plantejar-se la substitució de l'oli pel gas, però l'ajuntament 

no autoritzà aquest canvi fins el 1857, amb la condició que 

es devia abastir tant el consum públic com el privat, i el nou 

enllumenament no fou inaugurat fins el 1861. Pel que fa a la 

instal·lació de l'enllumenament elèctric, el 24-02-1888 un 

particular, Trino Esplà, en féu la primera proposta amb la 

condició de tenir-ne el privilegi exclusiu per 55 anys. En un 

primer moment, l'ajuntament acordà autoritzar el cablejat, 

però sense autoritzar l'exclussivitat, la qual fou concedida 

posteriorment. (04) 

A Elx el 1803, com hem vist, es va debatre a 

l'ajuntament, a més de l'empedrat, el tema de 

l'enllumenament de l'espai públic, al·legant-ne la necessitat, 

seguint l'exemple d'altres poblacions que ja el tenien, per 

diversos motius com ara evitar els atemptats personals que 

solien cometre's i procurar per la seguretat pública. Ja hem 

esmentat que l'alcalde segon, en referir la situació de la vila, 

exposà els perills que hi havia per les nits, malgrat les 

ordenances dictades pel Capítol prohibint circular de nit pel 

carrer i enrotllar-se el cap amb mantes o mocadors. També 

es queixava del contraban que, per la proximitat d'Elx a la 

mar 

"se halla tan arraigado como se manifiesta lastimosamente en la 

decadencia que experimenta la Real Hacienda." 

El capitular considerà que el millor "medio de 

atajar tales exesos" era 

"estableser en esta población la Policía de alumbrado en tiempo de 

Ymbierno y bajo las mismas reglas y método con que se halla en 

práctica en la capital de este Reino, y lo está también en uso en la 

Ciudad de Alicante, y otras muchas poblaciones de España aunque 

de menos comprención que esta villa." 

L'enllumenament públic s'havia de pagar 

"con la imposición de algún dinero por cada cántaro de vino que se 

consuma en las tiendas, y lo mismo en el aguardiente; y el primer 

coste de la construcción de faroles y demás nesesario hasta hallarse 

corriente dicho alumbrado, con la imposición de un dinero por cada 

barchilla de Grano en el Albalán de Molienda, sobre los tres que en 

la actualidad se pagan." 

El síndic personer, però, considerà que 

l'establiment de la policia d'enllumenament a Elx no es podia 

suportar econòmicament pels veïns, a més de ser "un adorno 

impropio y sin nececidad a esta Villa." Es feia una relació 

puntual dels molts impostos que ja pesaven sobre els veïns, 

especialment els que carregaven els queviures, i concloïa 

que era impossible augmentar-los. També s'afegia que els 

carrers d'Elx es trobaven sempre buits 

"de gentes que los disfruten, pues este pueblo se compone quasi 

todo de Labradores y Jornaleros que retirados de las fatigas de la 

Agricultura en todo el día a sus casas de esta Población, quando 

abitan en ella se recogen a la entrada de la noche en todo tiempo 

para madrugar al día siguiente, y continuar sus ocupaciones, por 

cuyo motivo es también inútil el Alumbrado, a no ser que se quiera 

contemplar preciso para dar luz a las paredes." 

Per tant considerava que hi havia prou amb el ban 

municipal que obligava que 

"en tiempo de Ymbierno, desde muy poco después del toque de las 

Avemarias en adelante, llevasen luz todos los que saliesen de sus 

casas baxo de cierta pena para evitar con esta oportunidad 

cualquiera exeso." 

Així mateix, 

"se observa que los contrabandistas ni se valen de la obscuridad de 
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la noche para exercer su prohibido tráfico ni necesitan abrigarse de 

sus tinieblas, puesto que públicamente y a todas las horas del día 

están vendiendo tavaco en el puente, plazas y calles de esta 

población, y otros géneros de Ropa prohibidos, en alguna de las 

casas existentes en medio de la misma, la que dista quando menos 

dos leguas del mar." 

Aquests motius, per tant 

"le hacen persuadir distinta determinación de la que se acordó en el 

citado cabildo, y que se decistirá del incinuado proyecto, dejando 

las cosas en el estado que en el día tienen y procurar el remedio de 

las que lo exijan por el medio que queda indicado." 

Com hem vist, tanmateix, els altres capitulars 

s'adheriren unànimement a les manifestacions de l'alcalde 

segon i rebutjaren les del personer de Montfort, acordant, 

per tant, l'establiment de "la policía de alumbrado en esta 

Villa." (05) 

Encara que aquest acord del 1803 no anà endavant, 

el Capítol d'Elx tornà sobre l'enllumenament públic en 

diverses ocasions després dels anys de la misèria de la 

guerra i les epidèmies. Així, al voltant de l'il·luminació es 

creà una viva necessitat, ja que es considerà que 

l'enllumenament de la via pública anava vinculat a la 

necessitat de fer més segur l'espai urbà, mesura d'especial 

interès enmig de la rebolicada vida política de les primeres 

dècades del vuit-cents. Amb tot, en un principi, igual que les 

voravies i la neteja, es considerava que l'enllumenament era 

una obligació dels particulars més que de l'ajuntament: com 

hem vist, ja des del set-cents eren els mateixos vianants els 

qui havien de portar un fanal per a ser vistos, més que per a 

veure. També el 1821 es dictà des de València un ban fet 

seu pel Capítol d'Elx en el qual s'obligava 

"que para la seguridad del pacífico y honrado ciudadano, deba toda 

persona usar de luz en todas las noches que no hubiese luna, desde 

el toque de la primera oración en adelante." 

A més, també es prohibia 

"a toda persona ir aquadrillada de tres arriba, ni con disfraces de 

manta ni pañuelo, tampoco con capa ni capote." (06) 

Aquesta necessitat de tenir llum a les ciutats per la 

nit a fi d'intentar evitar motins, aldarulls, tirs i atemptats de 

caràcter polític fou molt sentida per l'ajuntament 

constitucional d'Elx, qui dictà diversos bans sobre l'obligació 

que tenien els vianants de portar llum de nit pel poble. (07) 

A més, també s'acordà augmentar en alguns punts la magra 

il·luminació pública que des del set-cents hi havia a Elx, 

com ara el 28-08-1828, quan per primera vegada el regidor 

degà comprà catorze fanals per a l'enllumenament de la casa 

capitular. (08) 

Però, com diem, durant les quatre primeres dècades 

del segle, les contínues referències a l'enllumenament dels 

carrers com a mesura de seguretat pública obligaven tan sols 

als particulars a costejar el llum de la porta de sa casa. Així, 

el 21-09-1830 l'ajuntament celebrà un capítol extraordinari 

per a tractar de "la conservación de la tranquilidad pública" 

que, malgrat no haver-se alterat per cap esdeveniment "en la 

más mínima parte", calia mantenir, per la qual cosa s'acordà 

que els alcaldes de barri fessen rondes nocturnes i obligassen 

els veïns de la seua demarcació a posar llum en la porta de 

les cases, guardant "el mejor orden, proporcionando las 

distancias de una casa a otra." En cada carrer havien d'haver-

hi dos fanals o més, segons la necessitat, i cada nit 

l'obligació seria d'uns veïns, els quals anirien alternant-se. 

(09) S'hi tornà sobre el tema el 22-09-1832, quan, també per 

motius de seguretat, s'acordà de nou que els alcaldes de barri 

fessen rondes de nit i els veïns posassen llum en les façanes 

de les cases des de l'hora del toc d'oracions. (10) 

Però la decissió d'instal·lar l'enllumenament públic 

a Elx no es va prendre d'una forma definitiva fins el 1834. 

En aquesta ocasió ja no es va plantejar cap dubte ni debat 

sobre l'interès d'aquest servei i el 16-04-1834 l'ajuntament es 

declarà sabedor de 

"lo útil y conveniente que será a este pueblo estableser un 

alumbrado por de pronto en las calles principales de la villa" 

i encomanà al síndic personer que, amb el mestre d'obres, 

"mida la distancia que deverá haver de un farol a otro y en los sitios 

o parajes donde deverán colocarse [para saber] el número de faroles 

que se nesesitarán para dicho alumbrado." (11) 

El síndic encarregat d'estudiar la col·locació dels 

fanals per a enllumenar aquells carrers "más principales", 

inclosos els del raval de Santa Teresa, va concloure que en 

feien falta 240. El Capítol encarregà els comissionats que 

tractassen 

"con los que han de fabricar dichos faroles sobre el costo de cada 

uno, y al propio tiempo manifestarán de donde se ha de sacar el 

coste de ellos y el gasto que diariamente gastaran en su alumbrado." 

(12) 

Es tornà sobre el tema uns mesos després, quan es 

van veure algunes mostres, se'n trià una d'elles i se'n féu el 

pressupost, el qual s'envià al governador civil manifestant-li 

que a la despesa havien de contribuir els veïns beneficiats en 

proporció al valor que es donva a cada una de les cases. (13) 

En aquesta dècada dels trenta la necessitat de llum era urgent 

ja que, malgrat l'acord d'instal·lar fanals públics, el Capítol 

insistí en la necessitat que els veïns continuassen posant llum 

a les cases i, havent observat que molts d'aquells als qui els 

tocava el torn, segons havia previngut l'alcalde de barri, no 

ho feien, se'ls amenaçà amb una multa de quatre reals. 

Segons s'indicava a l'acta capitular del 29-10-1834 aquelles 

llànties estaven "alimentadas de aceite desde las siete de la 

noche, a fin de que duren hasta las once." (14) Així, doncs, 

com veiem, amb les mesures d'instal·lació de 

l'enllumenament públic no es pretenia tenir il·luminat el 

poble durant tota la nit, sinó que s'intentava només que els 

vilatans poguessen transitar en les primeres hores nocturnes, 

les quals, especialment a l'hivern, no eren encara de dormir. 

Però malgrat els acords presos el 1834 no fou sinó 

gràcies a la tasca i la fortuna personal de l'alcalde Josep Bru, 

que s'instal·là l'enllumenament públic a Elx el 1838. El 

primer fou un fanal de reverber que es posà en el cantó de la 

plaça de Baix (aleshores de la Constitució) i el carrer de Sant 

Roc (primer tram de la Corredora). L'alcalde Bru havia 

comprat aquest fanal dels seus diners 

"condusido de sus buenos deseos de fomentar el bien y comodidad 

de este vecindario [...] esperando que su exemplo le imitarán otros 

ciudadanos amantes de su patria." (15) 

Uns mesos després el mateix alcalde Bru tornà a 

exposar en Capítol que la seua voluntat era 

"proporcionar a estos habitantes la mayor comodidad en el tránsito 

por las calles en noches obscuras, evitando al propio tiempo en lo 

posible las ocasiones que éstas presentan para riñas o para eludir los 

agresores su captura." 
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I així posà, també pagats de la seua butxaca, deu 

farols de reverber més 

"en las calles más principales de esta población, empesando desde 

la puerta de Orihuela, Plaza Mayor, Corredera, Calle Ancha, hasta 

el Paseo, lo que ponía en conocimiento de la municipalidad para 

que adopten los medios susceptibles de subvenir al coste de este 

alumbrado y de los que proyecta continuar colocando." (16) 

A diferència dels llums particulars que hi havia 

hagut a les cases, aquest enllumenament públic ja es va 

mantenir gràcies als impostos establerts a propòsit per 

l'ajuntament i aprovats per la Diputació, segons els quals tots 

els veïns que es beneficiaven dels fanals, a excepció dels 

jornalers, havien de pagar una quantitat setmanal per a 

mantenir-los encesos. (17) Aquest manteniment es féu des 

d'un bell principi mitjançant l'arrendament del servei. Així, 

el 1841 es van redactar els capítols per a traure a subhasta 

l'enllumenament públic amb oli d'oliva, els quals foren 

aprovats per l'ajuntament el 08-01-1841. Segons aquest 

document el millor postor es quedaria amb el remat, 

obligant-se a fer "doce encendidas de diez y ocho noches 

cada una, a partir del mes de febrero." El rematant havia de 

"mantener encendidas, con las correspondientes torcidas, 

alimentadas de aceite claro, las luces de todos los faroles existentes 

y los que acaso se coloquen, desde las primeras oraciones, hasta las 

doce de cada noche, a excepción del tiempo que alumbre la luna 

por estar en nuestro horizonte, una hora después de nacer o antes de 

ponerse en su creciente." (18) 

Aquests fanals seguiren funcionant sense 

interrupció i passaren a ser uns dels elements urbans 

significatius de la població, emportant-se una part important 

de les despeses del municipi. Així, el 1841 el Capítol ja va 

veure els comptes de les despeses fetes en il·luminació 

pública corresponents a l'any anterior, les quals foren 

presentades pel comissari encarregat de la llum (19) i eren 

prou elevades. Com a exemple, pel mes d'abril del 1841 es 

pagaren 1.274 reals a l'empresari Doménec Milego, 

encarregat del servei. (20) I aquell mateix any, el Capítol 

considerà que, com s'havien posat més farols nous, hi havia 

dificultats per a pagar els rebuts de manteniment. (21) Tot 

plegat originà un acord municipal per a demanar a la 

diputació permís per a augmentar certs impostos i recabar, 

així, diners per a l'enllumenament. La importància que en 

aquests moments tenia ja aquest servei devia ser enorme ja 

que el nou impost havia de gravar articles bàsics, com ara la 

carn, el peix, l'escorfa seca de magrana, la civada i el cànem. 

(22) Però també amb l'enllumenament públic hi hagué 

problemes d’abandó i de manteniment deficient, motiu pel 

qual l'ajuntament reprovà l'arrendador del servei el 1844, 

quan el síndic exposà en Capítol que "el empresario del 

alumbrado público no cumple con los capítulos del 

arrendamiento", ja que moltes nits "la mayor parte de los 

faroles de reverbero se hallan apagados en las horas en que 

devían arder." (23) 

A meitat de segle el servei d'enllumenament públic 

es treia cada any a pública subhasta, com un més dels que 

prestava l'ajuntament. Així, el 1848, com altres anys 

posteriors, el plec de condicions constava de quinze capítols, 

un dels quals definia l'objecte del servei, com també les 

hores i la forma en les quals s'havia de prestar, excepte les 

nits de lluna plena que no s'encendrien, des del toc 

d'oracions fins les dotze de la nit, menys el fanal del passeig 

de la Mercè què es mantendria ences tota la nit: 

"El indicado servicio consiste en que la persona a cuyo favor quede 

rematado ha de tomar a su cargo y mantener encendidas con las 

correspondientes torcidas alimentadas de aceyte claro, las luces de 

todos los faroles existentes en la actualidad, y de los que acaso se 

coloquen de nuevo, desde las primeras oraciones hasta las doce de 

cada noche, a excepción del tiempo que alumbre la luna por estar 

en nuestro orizonte, una hora despues de nacer, o antes de ponerse 

en su creciente: pero el farol que se halla colocado en la entrada del 

paseo continuará encendido todo el resto de las noches en que se 

apaguen los otros, a fin de que preste luz a las personas que acudan 

a tomar agua de las dos fuentes colaterales." (24) 

Durant la segona meitat del vuit-cents es plantejà el 

problema del manteniment dels estris i objectes necessaris 

per a l'enllumenament públic. Així, el 1855, la comissió 

d'ornat presentà un interessant inventari de "faroles y demás 

efectos necesarios para el alumbrado público" segons el qual 

l'equip de l'enllumenament públic consistia en 

"treinta y siete faroles grandes de reverbero, cuatro pequeños, tres 

alcusas grandes, dos medidas de oja de lata para el aceite, cinco 

escaleras de madera portátiles para encender y las cadenas y 

cordeles de dicho alumbrado, todo en el estado más corriente." (25) 

El 1855 es tractà també de la necessitat de canviar 

alguns farols, ja que se n'havia de posar un de nou en el 

carrer Nou de Sant Antoni i traslladar a la plaça Nova el que 

hi havia al carreró de l'hort de Gil. (26) També el 1856 es 

tractà la necessitat de posar un fanal en el carrer del Forn de 

la Vila per no haver-ne i 

"estar sumamente a obscuras cuando no hay luna y expuestos los 

que por ella pasan a ser sorprendidos por hombres de mal vivir." 

(27) 

Pel que fa al canvi del sistema d'encesa dels fanals 

utilitzant gas en lloc d'oli es plantejà el 1859, quan Francesc 

Buyolo i Martí, empresari encarregat de l'enllumenament 

públic, manifestà 

"lo útil que sería el establecer la iluminación de gas portátil en 

reemplazo del de aceyte de oliva, tanto por la claridad de la luz, 

como por la curiosidad en los faroles." 

Buyolo també deia que "si el Ayuntamiento se lo 

permitía reemplazaría dicho medio por el antiguo a su 

costa", la qual cosa fou autoritzada per l'ajuntament, ja que, 

segons advertia, ja havia observat el bon resultat de 

l'enllumenament de gas. (28) 

El material, però, anava fent-se vell i el 10-01-1860 

l'arrendador exposava a l'ajuntament que 

"a consecuencia del transcurso del tiempo, las capuchinas de lata de 

los faroles habían desmerecido, sin que por ello los [arrendadores] 

salientes hubiesen abonado cantidad alguna" 

així que demanava, com ho acordà el capítol, que no se li fes 

responsable, com a nou arrendador del servei, del 

deteriorament de les llànties. (29) També el 25-01-1865 

l'alcalde manifestà "haber notado el mal estado en que se 

encuentra el servicio para el alumbrado público de esta villa" 

i l'ajuntament acordá 

"que todos los faroles se recojan, se depositen en el archivo, se 

examine el estado en que se hallan, y por su mérito se practique 

cuanto sea conveniente para el mejor éxito y efectos apetecidos." 

(30) 

Però en millor o pitjor estat, l'enllumenament 
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públic s'amplià a poc a poc als espais representatius o 

centrals de la ciutat. Així, el 1866 es van posar quatre fanals 

de peu al passeig de les Eres i el contractista que els féu 

demanà 100 reals més per 

"el exceso en la construcción de faroles de columna del paseo, por 

la armazón de hierro y bola de metal." (31) 

 I el 1868, l'enllumenament, com assenyala 

Gozálvez, es devia estendre a una gran part del poble, ja que 

es posaven fanals en carrers secundaris o allunyats del 

centre. Així, aquest any els veïns del carreró del Cortijo 

havien fet pel seu compte un fanal per al carrer i demanaven 

que l'ajuntament el posàs, ja que, segons deien, feia molta 

falta tant per a enllumenar el carreró mateix com el carrer 

Major. També el 1868, després de la revolució, s'acordà 

posar un fanal en el carrer d'Espí, un altre en el carrer del 

Comte, vora la placeta de la Mercè, i un altre en el carrer de 

Don Roc. El Capítol considerava que tots ells eren "de suma 

necesidad." (32) La pràctica de que els veïns pagassen els 

fanals i l'ajuntament els mantingués encesos continuà durant 

tot el segle. Així el 1874 alguns veïns del carrer de 

l'Almòrida oferiren a l'ajuntament un fanal pagat per ells 

perquè el municipi se'n fes càrrec, quedàs com a propietari i 

el posàs al seu carrer mantenint-lo encés. El mateix Ibarra 

indica que era habitual als anys setanta que un o més veïns 

demanassen pagar pel seu compte els fanals del carrer i que 

l'ajuntament se n'ocupàs del manteniment. (33) 

L'01-07-1877 es féu un nou inventari de fanals i 

altres objectes de l'enllumenament públic. Segons la relació 

feta per Francesc Mendiola i Sansano, "asentador saliente de 

dicho arbitrio, a la Comisión de ornato", hi havia 160 

"faroles en estado regular y pintados recientemente." (34) 

Tanmateix, el 1878 s'acordà fer una reforma de 

l'enllumenament públic, ja que el nou arrendador feia saber 

que 

"con motivo de estar todos los mecheros que hoy existen en los 

faroles de esta ciudad en mal estado e inútiles, no podían dar buena 

luz, por más que dicho arrendatario se esforzase." 

Proposava, doncs que "se reformasen dichos 

mecheros del sistema moderno." S'acordà fer la millora i es 

convingué amb l"hojalatero" que col·locaria els 160 metxers 

i donaria arreglats els quinqués a 3,50 ptes. cadascun. (35) 

El 1879 l'arrendador de l'enllumenament públic, Josep Pérez 

i Sànchez, tornà a demanar ajut econòmic a l'ajuntament per 

a reposar els fanals. (36) I el 1881, un altre inventari dels 

materials de l'enllumenament públic assenyalava que només 

divuit fanals es trobaven en bon estat, mentre que 161 es 

trobaven deteriorats. (37) 

D'altra banda, la reivindicació d'enllumenament 

públic per part dels veïns fou molt primerenca a Elx. Entre 

molts altres, el 1878 demanaven llum els veïns del carrer del 

Carme, el 1886 ho feien els del carreró de Madrid i els de la 

plaça de les Carretes i el 1888 demanaven també llum al seu 

carrer els veïns del carrer de Polit. (38) Aquesta 

reivindicació prenia de vegades un to satíric en les fulles de 

la premsa d'Elx. Així, el 1885 El Bou es queixava perque no 

s'encenia el farol que hi havia a la plaça de la Mercè, on s'hi 

trobava la redacció del periòdic. L'arrendador del servei 

atengué la reclamació i va encendre aquell farol, però al 

número següent, El Bou informava que havien anat 

"varios veïns del carrer de Santa Ana y de atres del Pla, del d'Espí, 

del Machor y atres del Raval, del carrer de les Ànimes y atres molts 

que no recordem, a demanarmos informes de lo que han de fer pera 

fundar un periòdic en cada una de les cases ahon falte ensendre un 

farol." (39) 

A finals dels vuitanta, el 27-10-1887, es començà a 

parlar de l'enllumenament elèctric a Elx quan l'alcalde 

exposà en Capítol que 

"por un Yngeniero se le habían hecho proposiciones para sustituir 

el actual alumbrado de petróleo por la luz eléctrica, siendo de 

cuenta del empresario la colocación de maquinaria y tubería 

principal," 

mentre que el municipi havia de pagar 

"los faroles para la colocación de las lámparas incandescentes y el 

hilo eléctrico desde la cañería o acueducto principal hasta el farol." 

L'ajuntament, per unanimitat, acordà "aceptar el 

pensamiento" de l'enginyer que feia la proposta. (40) I l'any 

següent, el 17-05-1888, la mateixa companyia que havia 

instal·lat l'enllumenament elèctric a les ciutats d'Alacant, 

Alcoi i Múrcia exposava 

"los magníficos resultados que se obtienen con dicha luz, y la 

decadencia del alumbrado por gas." 

L'ajuntament contestà que estava disposat a 

acceptar la instal·lació de la llum eléctrica però que abans 

s'havia d'ampliar la informació sobre els antecedents de la 

dita millora com també saber 

"la distancia e importancia de los saltos de agua que cuenta esta 

población y que pueden utilizarse como motor hidráulico." (41) 

Però l'any següent, el 1889, fou ja el de l'inici de 

l'enllumenament electric a Elx. Així, el Capítol veié una 

sol·licitud de Joan Josep Benimeli per la qual demanava 

permís per a instal·lar una fàbrica de llum elèctrica 

"que subministre el alumbrado público y particular, haciendo 

proposiciones para suministrar o instalar 300 lámparas 

incandescentes y un foco de arco voltaico." 

S'acordà nomenar una comissió per què estudiàs el 

projecte, el qual l'ajuntament considerava 

"de tanta trascendencia e importancia, por tratarse de uno de los 

adelantos que más llama la atención en el siglo y cuya mejora han 

de mirar con envidia poblaciones de mucha más importancia y 

muchas capitales de provincia." (42) 

La tramitació de l'expedient fou ràpida, ja que en 

dos mesos l'ajuntament aprovà el projecte, el governador 

aprovà tant l'acord com les condicions i el 14-10-1889 es va 

subhastar l'instal·lació de l'enllumenament elèctric a la 

ciutat. Feta la subhasta, s'adjudicà el remat al contractista 

Joaquim Santos i Boix, qui cedí els drets a una societat 

anònima denominada "La Eléctrica Illicitana." (43) Encara a 

finals d'aquell mateix any es convidà l'alcalde a l'acte d'inici 

de les obres de l'edifici de l'electricitat, situat en el nou barri 

del Carme, el qual estava construïnt-se a l'hort de la Puça, 

vora els partidors d’Abet i de Nijassa: 

"edificio [en] que se han de instalar los aparatos productores de la 

luz eléctrica, cuyo citio de emplazamiento es el del huerto llamado 

de la Pusa." 

També el mateix 1889 l'ajuntament va veure els 

llocs on s'havia de col·locar l'enllumenament elèctric. (44) 

Però encara van haver de passar dos anys fins que el 

28-03-1891 l'ajuntament rebés l'escrit del director gerent de 

la "Sociedad Eléctrica Ilicitana" on li comunicava que 

s'havien acabat ja les obres de la instal·lació del nou 
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enllumenament i demanava que "se encargue de aquella 

cuando lo estime oportuno." El Capítol acordà veure la 

fàbrica i rebre la instal·lació si s'ajustava a les condicions de 

l'expedient. Cal dir que les obres s'havien retrasat 

sobremanera i en diverses ocasions l'ajuntament havia 

insistit al gerent perquè s'acabassen aviat. (45) Als pocs dies, 

però, el 04-04-1891, ja funcionava l'enllumenament elèctric, 

el qual s'apagava a les 23 hores. El capítol, però, acordà 

mantenir encesos tota la nit el fanal de la llotja de la casa 

consitorial i els de la carretera d'Alacant a Múrcia. (46) 

Malgrat l'important canvi, els diversos tipus de llum van 

coexistir encara alguns anys. Així, el 1891 continuaven 

encenent-se els llums de petroli i el 1893 s'acordà que al 

quarter de la Guàrdia Civil hi hagués un llum encés tota la 

nit, cremant oli mineral. Aquest mateix any, el 02-11-1893, 

un regidor volia saber per quin motiu es guardaven els fanals 

de gas si ja hi havia electricitat i l'alcalde contestà que els 

tenia emmagatzenats a la capella de la tercera orde de Sant 

Josep per fer-los servir si fallaven els elèctrics. (47) 
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05. SÈQUIES, CLAVEGUERAM 

 

El clavegueram era un altre dels serveis urbans que començà 

a plantejar-se a les grans ciutats espanyoles durant la 

Il·lustració i que s’estengué arreu l'estat durant el vuit-cents. 

A Elx, però, no se'n parlà fins els primers anys del nou-cents 

i no s'hi establí cap servei específic fins després de la guerra 

d'Espanya, en part perque la densa xarxa de sèquies sobre la 

qual s'assentava la població feia la funció d'evaquació de les 

aigües brutes i pluvials, però també perque totes les cases 

construïdes del vuit-cents ençà, de planta baixa la major 

part, tenien un pou cec individual on es dipositaven els 

excrements —d’interès econòmic pel seu ús agrícola— els 

quals s'extreien manualment amb neteges periòdiques. A 

Madrid, en canvi, ja durant el set-cents es van dictar normes 

per a l'evaquació d'aigües brutes i l'eliminació de residus a la 

Institución para la limpieza y empedrado de la capital 

(1761). Segons Merino, l'aigua bruta s'havia d'eliminar 

mitjançant conductes o baixants anomenats "arcaduces", 

l'interior dels quals era vidriat. Per uns anirien les aigües 

menors, de cuina i neteja, i per uns altres les aigües majors, 

denominades "inmundicia principal." Les aigües menors 

podien ser evaquades per enmig del carrer, per rierols 

assenyalats i controlats, però les altres havien d'anar a parar 

a clavegueres, mines o pous negres. En no haver-hi una 

xarxa general de clavegueram, els pous negres foren la 

sol·lució per la qual s'optà habitualment i s’havia de 

procurar fer-los ben fets i netejar-los periòdicament. (01) 

Com assenyala Calduch, durant el vuit-cents la creació de 

xarxes de sanejament i de drenatge —aquestes darreres de 

major importància en ciutats de topografia accidentada— 

anà lligada a la creixent conciència higienista de l'època i els 

postulats de salubritat pública es trobaven sempre en la base 

de les propostes de creació de clavegueram. Així, a Alacant 

la construcció sistemàtica de clavegueres no es féu fins la 

segona meitat del vuit-cents, però, segons Calduch, la 

mancança d'aigua per a facilitar l'arrossegament de les 

immundícies i mantenir nets els conductes dificultà el seu 
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bon funcionament. (02) 

Pel que fa al clavegueram d'Elx, ja el 1810 el 

Capítol prengué una mesura higiènica que consistí en 

prohibir que els desaigües de les cases abocassen 

directament al carrer, per on devien córrer fins aleshores 

totes les aigües negres i les immundícies. El Capítol acordà 

comunicar aquesta mesura als veïns per ban i en tres dies 

"los dueños de las casas han de tapar los albañales o aqueductos 

que de las mismas salen a la calle." 

Si no ho feien així, el mestre d'obres de la vila 

passaria a tapar-los. (03) També el 1816, segons Ramos, 

l'ajuntament "apremió la construcción de alcantarillas", per 

mitjà d'un ban. (04) No tenim notícia de l'abast d'aquesta 

mesura esmentada per Ramos, però mentre es construïen o 

no els conductes del clavegueram, les sèquies que 

travessaven la ciutat i que, com hem vist, s'havien cobert 

durant el set-cents, seguiren cobrint-se i reparant-se, tot fent, 

cada vegada més, la funció de desaigüe. Els primers anys del 

segle, com en les dècades anteriors, el mestre Garcia féu 

reparacions en la coberta de les sèquies i, així, el 1800 

presentà un certificat de 142 reals per reparacions fetes en la 

coberta de la sèquia Major, en la Corredora i en l'Almòrida. 

(05) I el 1802 se li pagaren 117 reals per haver tapat més 

forats en la coberta de la sèquia Major en el tram que 

passava per la vila. (06) 

A partir del tomb de segle es perfeccionà el sistema 

de cobertura de les sèquies per tal de fer-lo més durador i 

passa a ser habitual l'indicació que tal cobertura s'havia de 

fer "de rosca", ço és, com hem dit repetidament, amb voltes 

de maçoneria o rajola per tal que l'obra fos més resistent. 

Així es féu el 1802 en la porta de l'hospital de la Corredora i 

també en diversos punts dels carrers del Pont dels Ortissos i 

de la Porta d'Alacant, tot prevenint el trànsit que s'originaria 

amb la vinguda dels reis d'Espanya, "para evitar cualquier 

desgracia." (07) També el 1803 el Capítol acordà composar 

la sèquia 

"detrás del Hospital y la de la calle de la Almórida, formándose 

sobre ella la bóveda o rosca correspondiente que servirá para 

siempre." (08) 

I el mateix 1803 costà 171 reals 

"el gasto practicado en la composición del puente de enfrente de la 

casa de Josef Peres." (09) 

Les inversions en reforçar la cobertura de les 

sèquies començaren a ser evidents durant aquests anys. El 

1803, el Capítol acordà formar la coberta de la sèquia del 

carrer dels Arbres, fent-la de rosca, fins on arribassen els 

diners que sobraven del cabdal d'extraordinaris. (10) 

Però ja als primers anys del vuit-cents la nova 

sensibilitat envers els temes urbans, hereva de la Il·lustració, 

afectà, com hem vist, qüestions com ara l'empedrat, 

l'enllumenament i els cementeris, però també la neteja i 

l’higiene de les sèquies que travessaven la població. Així, el 

1804 els veïns de la Corredora exposaren els perjuís que els 

causava el rebassament de l'aigua que s'estancava en el filet 

de servitud que anava a l'hort de Gil per dins de les seues 

cases i per enmig de la plaça Major. Vistes les queixes, el 

consell acordà que 

"se monde el lugar, dejándolo corriente y sin impedimento alguno 

que embarace el curso de las aguas." 

Ibarra identifica aquest filet amb l'antic vall de la 

muralla, sobre el qual es construí la Corredora. Tanmateix 

no devia ser pròpiament el vall, el qual sí que devia fer de 

desaiguador, sinó una sèquia que aniria fins l'hort de Gil pel 

mateix terreny de l'antic vall, aprofitant el seu espai lliure, 

des d'abans de la construcció de les cases. (11) 

En ocasions, la cobertura de les sèquies era feta 

també pels mateixos particulars. Així, el 1807, un particular 

demanà permís a l'ajuntament per a cobrir de rosca la sèquia 

de Nijassa que passava per davant d'una casa de la seua 

propietat situada en la Porta de la Morera, pels perjuís que li 

ocasionaven els qui treien aigua, en escampar-la tota, a més 

de no poder entrar carruatges a la casa per impedir-ho 

l'estretor del carrer. L'ajuntament donà la llicència amb la 

condició que el mestre Garcia inspeccionàs l'obra del pont i 

es formàs de rosca. (12) També el 1810 es van veure dos 

certificats dels mestres Felip Garcia i Baptista Gonzàlez, per 

un import de 471 i 76 reals respectivament, que 

corresponien a reparacions fetes en la sèquia en la plaça de 

la Mercè, la plaça de Santa Maria i el carrer dels Arbres. 

(13) 

Durant els anys de la guerra del Francès i 

l'epidèmia del 1811 disminuí la reparació de sèquies, però el 

1815 el mestre Navarro ja presentà un certificat de 258 reals 

per la composició de dos ponts sobre la sèquia Major, l'un en 

el carreró del convent de les monges de Santa Clara i l'altre 

en el carrer de l'Almòrida, com també per tapar dos forats en 

la plaça de la Mercè i un altre en el carrer dels Arbres. (14) 

També el 1821 es tornaren a veure, per dues vegades 

consecutives en el mateix any, certificats d'haver tapat forats 

en la coberta de la sèquia Major, "a causa de impedir el 

tránsito de carruajes." (15) I el 1822 es van pagar despeses 

per composició d'alguns ponts i trossos del cobriment de la 

"acequia mayor que cruza por esta villa." (16) El 1823 hi va 

haver importants obres de reparació: d'una banda es van 

gastar 338 reals en composar ponts sobre la sèquia Major en 

la Corredora i en la Porta d'Alacant. D'altra banda es 

gastaren 438 reals en reparar un pont del camí reial 

d'Alacant i tapar forats en la coberta de la sèquia Major. (17) 

També hi hagué reparacions en la coberta de la sèquia el 

1824. (18) 

Tanmateix, a partir d'aquest any, l'ajuntament 

intentà que fos la junta de l'aigua salada, qui era ja 

propietària de les sèquies, qui lliuràs els diners necessaris 

per a fer les reparacions, vist que 

"en varias calles se encuentran algunos agujeros en las acequias que 

cruzan por ella" 

i no hi havia fons per a fer la despesa. (19) Amb tot i això, el 

1825, l'ajuntament tornà a gastar-se 410 reals en tapar els 

forats que s'havien fet en la sèquia Major. (20) I el 1826 

foren 103 reals els gastats en tapar la sèquia "que impedía el 

tránsito", segons certificat del mestre titular de la vila 

Francesc Navarro. (21) El 1833 el Capítol va veure dos 

certificats per tapar sèquies: l'un del mestre Jaume Agueda, 

per valor de 984 reals, comprenia la composició de "varios 

bujeros de la cubierta de la Acequia Mayor" i l'altre, de 659 

reals, de Francesc Sánchez de Aznar, la composició de "la 

bóveda de la acequia mayor", del conducte de la font del 

pont i altres reparacions. (22) 

Durant la segona meitat del vuit-cents, com ara el 

21-11-1864, s'arribaren a arrendar, igual que 
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l'enllumenament i altres serveis urbans, les obres de tapar els 

forats de la sèquia Major "que cruza por debajo del pueblo". 

Això formava part de l'intent de privatitzar els serveis 

públics urbans, una de les característiques significatives de 

la ciutat burgesa de la segona meitat del segle. Així, 

l'ajuntament convocà set mestres d'obres en el saló de plens i 

es quedà el remat qui féu l'oferta més barata, Josep Penalva, 

per 979 reals. (23) Però aquest arrendament degué tenir 

dificultats i no continuà els anys següents, així que les 

dècades finals del segle el Capítol continuà veient rebuts 

dels mestres d'obres per les despeses de tapar forats en les 

sèquies. (24) 

En la segona meitat del vuit-cents es van fer també 

obres per a traslladar enmig dels carrers algunes de les 

sèquies que anaven per dins de les cases, l'ocupació de les 

quals es féu, com hem vist, durant el set-cents. Així, el 1859 

es desvià la sèquia de la Palanca, la qual regava l'hort de Gil 

i anava per dins de les cases del carrer de Sant Roc. Segons 

les actes capitulars, per a aquest trasllat s'havia d'aprofitar 

una altra sèquia o claveguera que anava per la Corredora i el 

carrer de Sant Roc, ja que els veïns afectats demanaven 

permís per a traure el conducte de la Palanca de les cases, 

"trasladándola al albañal de la Corredera, formando el cause 

necesario." (25) 

Pel que fa a la neteja de la xarxa de sèquies de reg, 

el fet que aquestes fessen de clavegueram, com també el nou 

sentit urbà de la ciutat vuitcentista, obligaven a netejar més 

sovint aquests conductes i ja no només perquè hi corregués 

l'aigua, sinó també per motius higiènics. Els treballs 

d'escurar i de mondar les sèquies corrien a càrrec de la junta 

de l'aigua salada, propietària de les sèquies i de l'aigua, com 

sabem, des de finals del set-cents, mentre que la intervenció 

municipal tenia ja un caràcter estrictament urbà. Així, el 

27-10-1837 trobem documentada la neteja del "conducto 

llamado la Palanca", vora la Corredora, la qual feia pudor i 

es temia que fos perjudicial per a la salut pública, "por 

hallarse embarazada e interrumpida la corriente." El síndic 

regidor i el mestre d'obres havien de fer inspecció per a 

veure de resoldre el problema. (26) Quan s'acordà netejar 

aquest conducte de la Palanca, "por interesar a la salud 

pública", l'alcalde i empresari agrícola Josep Bru i Piqueres 

oferí traure "su estiercol y depósito con sus carros, sin exigir 

estipendio alguno." (27) 

D'altra banda, la servitud de les sèquies d'aigua 

salada es mantingué i continuà sent important durant tot el 

segle, ja que aquesta aigua seguia utilitzant-se habitualment 

per a usos domèstics i foren abundants les sol·licituds per a 

fer trapes o prendre-hi aigua. Així, el 1841 uns veïns del 

carrer dels Arbres demanaren posar una trapa en la sèquia 

per a servir-se'n i fer-ne ús "por haber-se tapado los boquetes 

y descubiertos que antes tenía." L'ajuntament ho autoritza, 

però com que eren els mateixos veïns qui havien de tenir 

cura d'aquestes trapes, devien trobar-se sempre en prou mal 

estat. (28) Així, el 1857, igual que al set-cents, es va ordenar 

que es fessen brocals sobre les trapes de la sèquia pel perill 

de que hi caigués algú. En el terme de deu dies els 

propietaris de cases immediates 

"a los puntos donde haya abiertos boquetes a la acequia del riego 

para estraer agua de aprovechamiento común [havien de] formar a 

sus expensas sobre la pared contigua un brocal de cuatro palmos de 

elevación sobre la tierra, de lo contrario de tapiarse los referidos 

boquetes y privarles del aprovechamiento de las espresadas aguas." 

(29) 

També el 1858, Antònia Pastor, propietària del 

molí del carrer de Sant Jaume, demanà tapar amb una reixa 

una d'aquestes obertures per tal d'assegurar la seua propietat, 

ço és "el buque abierto para la servidumbre de los vecinos" 

que hi havia a la sèquia Major. Tanmateix, l'ajuntament no 

ho va permetre i advertí 

"que obrara de modo que asegure su molino y no impida la 

corriente del agua, sin perjuicio de dicha servidumbre." (30) 

En ocasions aquestes trapes es canviaven de lloc, 

com ara el 27-09-1890 quan el Capítol acordà traslladar una 

trapa de la sèquia Major situada en el carrer de Sant Jaume, 

la qual molestava a diversos veïns que van escriure 

queixant-se'n i demanant-ne el trasllat. (31) 

La força motriu de l'aigua de la sèquia Major, tant 

per a moure maquinària com per a certs procesos de 

fabricació, seguí interessant els fabricants al llarg de tot el 

vuit-cents fins el punt que aquesta aigua, com al set-cents, 

tenia un gran interès industrial. Així, el 1853 un fabricant de 

salnitre feia saber al Capítol que havia obtingut permís de la 

junta de l'aigua salada per a prendre aigua del partidor de 

Nijassa i destinar-la a la seua fàbrica, sota certes condicions 

que regulaven aquest ús. (32) També el 1853 un terrissaire 

demanava permís a l'ajuntament per a establir-se en terrenys 

del convent de Sant Josep i traure aigua de la sèquia de 

Marxena per a la seua fàbrica de terrisses. (33) 

Un altre tema dels usos públics de l'aigua sobre el 

qual es tornà durant la dècada dels seixanta fou, com al segle 

anterior, la necessitat de construir abeuradors i safareigs, 

serveis dels quals s'havia desocupat l'ajuntament durant prop 

d'un segle, però que van tenir importància a final del vuit-

cents i continuaren sent funcionals encara fins la meitat del 

nou-cents. Així, el 1864 el Capítol tractà la necessitat de 

construir un abeurador 

"a fin de dar agua a las bestias y surtirse los vecinos de agua para 

los usos comunes" 

com també d'un saferig 

"para lavar las ropas, toda vez que por varias partes del pueblo 

atraviesan acequias por debajo de tierra." 

La comissió d'ornat havia d'ocupar-se'n i informà 

que el millor lloc per a l'abeurador era la travessera de Sant 

Jordi i per al safereig el pati del convent de l'Encarnació. Els 

motius que donà no podien ser més retòrics: 

"porque en ambos sitios se reunen las proporciones que 

respectivamente deben concurrir para su formación y conveniencia 

de los vecinos en el uso de ellas." 

El Capítol aprovà la situació de l'abeurador, pero 

deixà pendent la del safareig. (34) Nou anys després, el 

19-06-1873, s'acordà construir aquest safareig 

"en la contracequia que pasa al Levante del ex convento de monjas, 

junto a la escuela superior de niños." 

S'havia de formar el pressupost perquè l'import 

pogués incloure's en el pressupost municipal de l'any 

següent. Tanmateix, segons Ramos, aquest safareig públic 

no es va construir fins el 1886. (35) El 1889 s'acordà 

construir un altre safareig per als veïns del raval de Santa 

Teresa en la sèquia de Marxena, al sud del pont Vell. Segons 

s'indicava, aquest safareig havia de consistir només en unes 
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lloses de pedra situades sobre la part superior del mur lateral 

de la sèquia. (36) I finalment, el 1891 s'encarregaren els 

plànols i el projecte per a fer tres safareigs més al mestre 

Pere Navarro. (37) 

També amb un carácter d'obra urbana que 

mostrava l'ús de les sèquies com a clavegueram, en aquest 

cas per a aigües pluvials, el mestre d'obres Vicent Penalva 

presentà un certificat el 1843 per haver fet diverses obres de 

neteja de sèquies, entre elles la 

"recomposición del albellón del Trinquete de Pelota, ensanchar y 

levantar los quejeros de su acueducto y extraer las ruinas del mismo 

y otras varias composiciones de albañilería en la acequia mayor y 

contraacequia." (38) 

També el 1845 el mestre d'obres Vicent Penalva 

presentá un certificat per la "composición de los dos 

albañales de la Pescadería vieja y calle de los Arboles", a 

més d'un altre de 448 reals per "composiciones hechas en la 

bóveda de la Acequia Mayor.” (39) Amb la tempesta del 

1853 es féu més evident encara el caràcter urbà que ja tenien 

les sèquies i el paper que jugaven de clavegueram ja que, en 

trobar-se tapades, no van poder xuclar tota l'aigua que va 

caure i una de les mesures urgents preses pel Capítol fou fer 

forats en la coberta de les sèquies perquè l’aigua se n'anàs, 

com també engrandir la boca dels albellons per desaiguar 

més aviat els carrers. (40) 

Així, doncs, encara que històricament, com hem 

vist, les sèquies de reg havien funcionat com a desaiguadors 

de la ciutat, especialment perque replegaven l'aigua de pluja 

(molt valuosa, d'altra banda, per a regar) conforme s'anaren 

urbanitzant els carrers d'Elx es taparen molts dels albellons 

per on desaiguaven els espais públics a les sèquies i, en 

conseqüència, hi va haver inundacions no conegudes mai 

abans a diferents llocs de la ciutat, com ara la del 1881 a la 

plaça Nova, la qual s'omplí d'aigua després d'una forta pluja, 

entrant l'aigua dins de les cases fins una altura de mig metre. 

Segons el llibre d'actes, després de moltes averiguacions es 

vingué en raó que l'inundació havia estat provocada perquè 

un tal Ramon Agueda, en fer reformes a sa casa, havia tapat 

l'albelló que hi havia des de sempre en una paret per a 

desaiguar els carrers a la sèquia de reg. El capítol, 

evidentment, acordà tornar a obrir el forat. (41) 

Conseqüentment amb aquesta funció urbana de les sèquies, 

l'ajuntament acordà el 1884 col·locar-hi trapes de ferro amb 

forats perquè no s'embossassen, una mena d'imbornals que 

havien d'evitar que el poble s'inundàs amb les pluges. (42) 

A més de reparar la cobertura i de millorar les 

embocadures perquè funcionassen com a clavegueram, 

durant la segona meitat del vuit-cents l'ajuntament continuà 

també amb els projectes de cobertura de les sèquies a l'eixida 

del poble, ja que les que anaven pels carrers més cèntrics ja 

s'havien tapat durant el segle anterior. Així, el 1855, la 

comissió d'ornat intentà tapar-ne una que anava per un dels 

camins d'entrada a la població, entre tanques d'horts de 

palmeres: 

"a la salida de esta población, por el callizo que forma las cercas de 

los huertos denominados de la Barrera, Cipreret, D. Pascual y 

Piñón, se halla abierta una acequia que estrecha el camino que entre 

ambas paredes existe, en tales términos que se inutiliza después de 

las lluvias e impide puedan encontrarse y apartar los carruajes que 

procedan de puntos opuestos, lo que podría evitarse cubriendo 

sólidamente dicha acequia y terraplenando el vacío que dejase esta 

obra para igualar su terreno con el de dicho camino." 

El Capítol manà que els mateixos regants fessen i 

pagassen l'obra. (43) Aquests, però, van demanar que es 

deixàs sense efecte l'acord de tapar aquest 

"brazal de huertos que existe a la salida de esta población, en el 

callizo inmediato a la barrera" 

ja que consideraven inncessària tal obra. L'ajuntament 

demanà un informe als síndics, (44) els quals insistiren en la 

utilitat i conveniència de tapar 

"el brazal de huertos de la calle de la Barrera [i] lo infundado de la 

solicitud de los regantes para que se les releve de ejecutar dicha 

obra." (45) 

Una part d'aquesta cobertura de les sèquies de final 

del vuit-cents es féu al sud del raval de Sant Joan, ja en el 

límit de la població, en el braçal de Nijassa que travessava la 

parròquia del Salvador i arribava a regar aquella zona. Així, 

el 1890 se’n van tapar onze metres, de braçal, en el carrer de 

la Mare de Déu de l'Assumpció. Pere Navarro fou 

l'encarregat de fer la memòria, la medició, el pressupost i el 

plec de condicions i aquell mateix any es subhastaren les 

obres, s'adjudicaren i es van acabar, segons certificat del 

mestre Navarro. (46) El mateix 1890 diversos veïns del 

carrer del Rastre demanaren que es tapàs també el braçal de 

Nijassa en el seu carrer i, fet l'informe del mestre Pere 

Navarro exposant la necessitat de l'obra, es redactà un 

pressupost i es va contractar l'obra, ja el 1891. (47) 

A finals del vuit-cents augmentaren les sol·licituds 

dels veïns per a utilitzar les sèquies com a desaigue, pot ser 

perque abans ho llençaven directament al carrer o perque 

anaven a la sèquia a escurar i rentar la roba i ara, com a nova 

mesura higiènica, ho feien a sa casa. Així, hi ha nombroses 

instancies d'aquests anys per a fer "acueductos", ço és 

"albañales o canales de desagüe para las aguas inmundas." 

El 08-05-1870 el Capítol aprovà que un veí del carrer dels 

Arbres fes un conducte "para darle salida a las aguas del 

fregadero que tiene en su casa" mitjançant un aqüeducte que 

travessaria el carrer dels Arbres i desaiguaria en la sèquia 

Major. (48) També el 26-06-1888, Manuel Gonzàlez i 

Martínez demanava "construir un acueducto desde su casa al 

acueducto general." (49) I el 08-03-1890 el Capítol autoritzà 

un altre veí a fer el conducte des de sa casa de la plaça 

Major, tot cercant 

"que vaya a buscar la palanca que atraviesa la carretera y 

desemboca en el huerto llamado de Gil." (50) 
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06. AIGUA, SEQUERES 

 

Entre els serveis urbans vuitcentistes foren també 

considerables les obres d'infraestructura que féu l'ajuntament 

en les conduccions de l'aigua potable construïdes el segle 

anterior, com també les millores en l'abastiment i els treballs 

d'excavació per a trobar noves fonts, originats pel descens 

creixent i alarmant del nivell de la font de Barrenas. Les 

inversions en obres comprenien tant les fonts que hi havia 

als carrers com les canonades de la conducció i en tots dos 

conceptes s'hagueren de fer a bastament. Amb tot, les 

reparacions de la conducció foren especialment costoses pel 

mal estat en que es trobava l'obra —com ja havia observat 

Cavanilles a final del set-cents— i per les dificultats de 

manteniment d'una conducció que anava per enmig de la 

serra i que es podia trencar fàcilment, tant per despreniments 

de terres, com per violència de transeunts, llauradors i 

pastors, com per l'afany de guanys desmesurats dels 

arrendadors que al llarg del segle es quedaren amb els 

contractes de les obres de reparació. 

Certament, les obres d'abastiment d'aigua potable 

foren generalitzades a tot l'estat durant la segona meitat del 

vuit-cents i, així, segons Sanchis, el 1850 la ciutat de 

València, mercè a la gestió del marquès de Campo i el 

testament del canonge Liñan, disposa d'aigua potable i es 

van instal·lar fonts públiques de caràcter artístic a diverses 

places, i el 1890 millorà el servei d'aigua potable en dotar-lo 

d'alta pressió. (01) També a Alacant, a meitat del vuit-cents, 

es replantejà el tema de les conduccions d'aigua potable. 

Així, el 1859 l'enginyer i arquitecte Jordi Porrua redactà un 

projecte de reforma total de les conduccions i el 1861 

s'inaugurà la nova xarxa, amb vuit fonts i diversos 

abeuradors, però ben aviat, cap al 1870, sorgiren problemes 

d'abastiment perque s'havien agotat les deus que havien 

abastit la ciutat tradicionalment. Amb tot, a finals del vuit-

cents, amb la portada d'aigua des de Saix es va resoldre 

definitivament el problema. (02) 

Les inversions a Elx en les conduccions d'aigua 

potable, i en la búsqueda de nous naixements van estar en 

relació amb els nous plantejaments higienistes nascuts no 

solament com una qüestió teòrica, sinó també, en la pràctica, 

de les abundants epidèmies del segle, ja que la higiene era 

sempre una de les mesures profilàctiques que es presentava 

per a evitar el mal i en la que, com hem vist, insistia el 

Capítol en bans i proclames. També és cert que l'aigua era 

un element important del contingut i el paisatge de la nova 

ciutat vuitcentista i així es va mostrar a Elx en instal·lar-hi 

tres fonts quan es va construir el passeig de la Mercè. Les 

inversions en l'abastiment d'aigua també tingueren a veure, 

certament, sobretot durant la segona meitat del segle, amb 

les sequeres que assolaren el poble i el camp deixant secs els 

pous o aljubs que hi havia a les cases i que seguien sent la 

base principal d'abastiment d'aigua potable per a la majoria 

de la població. 

Ja el 10-12-1845 es parlava a les actes capitulars 

d'una extrema sequera que havia arruïnat l'agricultura d'Elx 

durant les dècades anteriors, encara que en un altre lloc, 

propietaris i hisendats es referien a collites roïnes només 

durant els últims anys, a partir del 1839. Segons es deia, 

durant aquesta época havien desaparegut mil tafulles d'olivar 

i de 210 almàsseres que hi havia el 1783, només en 

quedaven 54, "estando las demás convertidas en 

escombros." També es deia que terrenys productius abans, 

eren estèrils ara i que arreu hi havia 

"casas arruinadas sin que puedan reedificarse y un gran número de 

ellas cerradas por haber pasado mas de 400 familias a buscar su 

subsistencia en las colonias francesas de Africa" (03) 

ço és Argel, colònia de França des del 1830. En aquesta 

ocasió, 1845, es proposava com a solució fer un 

trasvasament d'aigua amb els sobrants del Xúquer. Això, 

juntament amb el fet que el motiu de l'exposició del Capítol 

era no pagar els impostos, ens fa pensar que les ruines que li 

mostraren a l'inspector que vingué a cas fet des d'Alacant en 
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representació de l'intendent es degueren més a la guerra, el 

còlera i els terratrèmols de començament de segle que a la 

sequera que s'hi vivia. La situació, encara que dolenta, no 

devia ser tan desesperada com es donava a entendre i com 

ho havia estat en la dècada dels deu i dels vint. Així ho 

demostren també les abundants despeses que en aquests 

mateixos anys feia el Capítol en obres de reparació i en nous 

edificis, com ara la nova pescateria o els nous carrers. 

Segons els llibres d'actes, el 1860 hi hagué una 

altra gran sequera i l'ajuntament acordà traure en processó de 

rogativa la imatge de la Mare de Déu. (04) Continuació 

d'aquella fou encara la gran sequera del 1861, per la qual, 

segons Ramos, 1.300 persones haveren d'emigrar des d'Elx a 

l'Africa o a altres llocs d'Espanya. Ramos diu que, a més, per 

mancança d'aigua per a beure van morir moltes cavalleries. 

(05) El 1867, a les actes capitulars hom cita una altra 

sequera que també originà una forta emigració. (06) A fi de 

comptes, entre el 1858 i el 1877, segons Gozálvez, la 

sequera originà l'emigració de 6.581 persones. (07) Tot 

plegat, com és evident, aquesta situació donà a finals de 

segle un renovat valor a les conduccions de l'aigua potable i 

féu que —d'una manera semblant a com es féu a altres 

ciutats— es plantejassen actuacions més contundents que les 

de simple manteniment de la conducció. 
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07. AIGUA POTABLE, FONTS: 1800-1850 

 

A principi de segle, com hem vist, segons les notícies més 

versemblants, l'aigua de les fonts d'Elx era encara salada, 

excepte la de la plaça de la Mercè, però per ser aquesta 

l'única potable que hi havia, la seua presència era 

fonamental en la vida de la població. La utilitat de l'aigua 

dolça féu que les reparacions de les conduccions i de la font 

fossen importants durant el canvi de segle, com es dedueix 

d'un lligall de l'Arxiu Històric Municipal on es detallen les 

despeses hagudes entre el 1799 i el 1803 i els conceptes als 

quals corresponien. (01) Amb tot i això, les fonts d'aigua 

salada que hem vist reparar durant el set-cents també 

seguiren acomplint el seu servei i foren objecte de moltes 

reparacions durant el vuit-cents. Així, el 1801 el Capítol va 

veure un certificat del mestre Garcia de 141 reals per haver 

composat la font del pont. (02) 

Aquests anys, l'aigua potable d'Elx estava encara 

controlada per la junta de l'aigua dolça, 

"creada para entender en el manejo, dirección y gobierno de las 

obras de conducción de aguas dulces" 

com es recordava en l'acta capitular del 31-12-1802, any en 

què la junta encara demanava a l'ajuntament el producte del 

Saladar per a fer obres en la conducció de l'aigua. (03) 

Aquest organisme encarregat de gestionar la conducció 

funcionava encara el 1809, quan el Capítol nomenà el seu 

vocal en la junta. (04) També funcionava encara el 1812 

quan, en ple desastre d'epidèmia i de guerra, la junta demanà 

el lliurament de fons per a atendre 

"los reparos necesarios del aqueducto de las [aguas] dulces que 

surte esta población." (05) 

Enmig de la catastròfica situació d'aquests anys i, 

malgrat la penúria, una de les obres que per força s'hagueren 

de mantenir foren les relatives a la conducció de l'aigua 

dolça, com també la reparació de fonts, pilons i sèquies 

d'aigua salada. El 1813 es veié un certificat de 816 reals dels 

mestres d'obres de la vila per reparacions fetes i per la 

construcció del piló que dividia l'aigua de les fonts del pont i 

del raval. (06) El 1813, la junta de l'aigua dolça avisà de nou 

que la conducció que portava l'aigua necessitava reparacions 

urgents i precises 

"que de no verificarse prontamente va a faltar el agua, en cuyo caso 

resultaría mucho perjuicio especialmente a los pobres" 

i demanava diners al Capítol del fons de propis. (07) 

L'abastiment d'aigua, però, no era constant i en ocasions 

s'interrompia durant setmanes o mesos perque la conducció 

es trencava. Així, el 08-10-1813 l'ajuntament observà 

"que no están corrientes las fuentes de la agua dulce para el 

surtimiento del común de vecinos [...] a causa de haverse roto la 

cañería." 

Com que no hi havia diners disponibles s'acordà 

agafar-los en prèstec d'un montepio. (08) Finalment es feren 

reparacions per valor de 705 reals en els ponts del Morrut i 

de l'Estret 

"por estar rotos los caños y no poder correr el agua para las 

fuentes." (09) 

La junta de l'aigua dolça ja s'havia extingit el 1820, 

segons l'acta municipal del 19-05-1820, quan el Capítol 

disposà que el dispositari de l'ajuntament pagàs directament 

152 reals 

"de los fondos destinados para la conservación de la cañería de 

agua dulce" 

per unes obres fetes dos anys abans. (10) Amb l'extinció de 

la junta, va ser l'ajuntament qui se'n féu directament càrrec 

del servei d'abastiment d'aigua potable i, durant els anys 

vint, l'encarregat municipal de la conducció presentava 

sistemàticament els comptes anuals. Així, es conserven els 

dels anys 1815, 1822, 1826, 1835-39, etc. (11) El 

manteniment de la conducció de l'aigua era difícil pel mal 

estat econòmic del municipi però en tot moment fou una de 

les principals preocupacions dels ajuntaments 

constitucionals, conscients, segons es deia el 02-06-1820, 

que devia tenir al seu càrrec 

"la policía de la salubridad y el cuidado de todas las obras públicas 

de necesidad y utilidad." 

El 1820 el Capítol estudià l'establiment d'impostos 

per a poder fer-hi obres de reparació, ja que considerava que 

disposar d'aigua dolça era necessari per a evitar malalties i 

epidèmies i molts dies no hi havia aigua a les fonts pel mal 

estat de l'obra. En el debat s'advertia que l'ajuntament no 

tenia diners per a fer reparacions i que els que s'hi havien de 

destinar 

"cuales son el producto de saladares, años hace que son quasi 

ninguno por haverse aniquilado el comercio de la sosa que es su 

producción" 
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així que s'acordà demanar autorització a la diputació 

provincial per a tornar a posar l'impost denominat "albalán 

de la molienda." (12) 

Tanmateix, no es degué aconseguir res, ja que l'any 

següent, el 15-01-1821, el síndic tornà a exposar la 

necessitat urgent de reparar la conducció de l'aigua dolça 

"por experimentar la escasez de ésta en perjuicio del común de 

vecinos, que careciendo de agua en las sisternas por la esterilidad 

de los tiempos, se veian reducidos muchos de aquellos a bever de la 

salada que tal ves podrá serles nociva." 

Davant una situació que tornava a ser tan dolenta 

com abans de fer-se la conducció del bisbe Tormo, el 

15-01-1821 el Capítol nomenà dos comissionats perquè, 

acompanyats dels pràctics i inteligents que calgués, 

recorreguessen tota la conducció des del naixement i 

manifestassen els defectes de l'obra, les necessitats de 

reparació, el cost, etc. (13) A l'endemá, els síndics feren la 

visita i als dos dies, el 17-01-1821, exposaren el seu informe 

i dictamen. Començaven recordant que el 1793 una gran 

avinguda s'emportà la rafa que travessava la rambla, com 

també la conducció de l'aigua, la qual, com hem vist, hi 

passava per dins. Per a substituir la rafa, es formà una 

canalització sobre cavallets, tot travessant diagonalment la 

dita rambla, però en alçar la conducció va minvar l'aigua que 

eixia de la font i arribava a la canonada, a més que els 

cavallets es podien tombar fàcilment i quedar tallat el 

subministrament. Això originava que la conducció estigués 

sempre en mal estat i que el poble estigués, sovint, un, dos o 

més dies sense aigua. Tot plegat, els síndics proposaven 

tornar a fer subterrani el conducte per travessar la rambla. 

També havien advertit que hi havia forats en diversos punts 

de la conducció, fets, segons semblava, per alguns pastors 

per abeurar els ramats o per veïns per a portar aigua a les 

cases. Per a evitar aquest mal es va proposar construir piques 

en aquests punts perquè l'aigua isqués i les plenàs, de 

manera que els qui la necessitaven la poguessen gastar, 

sense haver de rompre la conducció. En altres trams el 

problema era que els terrenys eren fluixos, donaven de si i 

l'obra es trencava, o també que la conducció era utilitzada 

com a abeurador de les bèsties i s'embrutava l'aigua. Els 

exponents, força amb desmesura, arribaven a pensar que 

"dentro de algún tiempo no se podrá traer el agua por las mismas 

[conducciones] por los incombenientes que se van presentando, no 

quedando otro arbitrio para asegurar la conducción de éstas aguas 

mas que el mudar de dirección la cañería por la parte de poniente de 

que se halla construida." 

No cal insistir en com era això d'inviable, ja que a 

qualsevol lloc de la serra s'haurien repetit els problemes de 

manteniment, i, si no hi havia diners per a fer reparacions, 

encara menys n'hi hauria per a fer una nova obra. Fet i fet el 

Capítol acordà fer a poc a poc les reparacions que pogués, 

conforme ho permetessen els diners disponibles. (14) I a 

l'estiu següent s'insistí en la necessària reparació de la 

conducció com una de les obligacions més ineludibles de 

l'ajuntament, consideració aquesta que els capitulars feien 

sistemàticament quan agreujava la seca. (15) 

Malgrat el mal estat del sistema d'abastiment, hi 

havia un cert inici d'aparell burocràtic al voltant de la 

conducció de l'aigua, amb persones pagades per l'ajuntament 

que se n'encarregaven. Així, segons un acta del 1822, hi 

havia un dipositari encarregat de "los fondos destinados a la 

subsistencia de la cañería de agua dulce", qui presentava els 

comptes de la seua gestió perquè fossen aprovats pel capítol. 

(16) També hi havia una persona encarregada de tenir cura 

de la instal·lació de la conducció, a qui, per cert, el 1822 se li 

rebaixà el jornal de cinc a tres reals per a estalviar despeses 

de manteniment. (17) Trobem també aquests anys una 

especial preocupació del municipi per aconseguir diners 

com fos per a mantenir l'obra. Així, el 1822 es plantejaren 

fer rifes d'onzes d'or per tal de traure beneficis amb els quals 

poder reparar la conducció de l'aigua potable. Tanmateix, en 

un memorial s'exposava que "dichas rifas aún no se han 

verificado por falta de jugadores." (18) Cada cert temps, 

però, els capitulars insistien una vegada i una altra en que la 

conduccio es trobava destruïda i no es podia reparar per 

manca de diners. (19) Finalment el 17-06-1822 la Diputació 

Provincial d'Alacant, acabada de constituir, autoritzà 

l'ajuntament a gastar en la reparació de les obres de 

conduccio de l'aigua els sobrants de la contribució del 1816. 

(20) Però tampoc en aquesta ocasió hi ha notícies que es fes 

res i els anys vint es continuaren fent petites reparacions. 

Així, el 16-07-1822 van comparéixer l'albanyil i el fuster per 

tal d'especificar el cost de certa reparació feta. (21) El 1823, 

el mestre d'obres Francesc Navarro presentà un certificat de 

716 reals gastats en la conducció de l'aigua dolça. (22) I el 

1824 es tornà a intentar fer-hi reparacions importants. En 

aquesta ocasió, el president del Capítol féu una llarga 

exposició sobre les obligacions municipals respecte a 

queviures, salut pública i neteja dels carrers, com també 

sobre la necessitat de l'aigua dolça per a la població per 

motius de salubritat i higiene, insistí en l'inexistència de 

diners a les arques municipals per a fer reparacions en la 

conducció, hagut compte que s'havia agotat el valor de la 

sosa del Saladar, i acabà el discurs amb una crida al bisbe, 

als rics i als poderosos d'Elx per a posar remei al problema, a 

més d'acordar eixir pel poble i el terme demanant almoina. 

(23) En contestació a la crida, el bisbe donà d'immediat 50 

cafissos de civada per a reparar la conducció de l'aigua, el 

valor dels quals pujava a 2.800 reals, ja que aquest era un 

deute que la vila tenia pendent amb el bisbe i que aquest, 

així, donava per a les obres. (24) 

Tanmateix, la situació no millorava, sobretot per 

les reiterades seques. El 1825, l'escassedat d'aigua potable 

per la mancança de pluja, féu que el capítol, com tantes 

vegades al llarg del set-cents, acordàs destapar el pou que hi 

havia en la plaça de Santa Isabel, entre la capella de la 

Comunió i la Calaforra, posant-hi una persona encarregada 

de donar l'aigua que volguessen els veïns, sense balafiar-la. 

(25) I el 1825 es van fer importants obres de reparació en el 

naixement, ja que el 30-04-1825 els mestres Jaume Agueda, 

Francesc Aznar i Francesc Sànchez presentaren un detallat 

certificat per un import de 9.573 reals, relatiu a la 

"construcción de dos bastiones en el citio titulado el estrecho de la 

Rambla que sostienen la canal o aqueducto de la agua dulce de esta 

villa y también en repasar, componer y destoscar la mayor parte de 

la cañería desde su nacimiento." (26) 

Pel que fa a la distribució d'aigua a les fonts, com 

hem vist, les fonts d'aigua salada van perviure després de la 

portada de la dolça. Fet i fet el 1831 es va aprovar un 

certificat del mestre Jaume Agueda en el qual es deia 
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expressament que s'havien fet obres en la conducció de 

l'aigua salada. (27) Als anys trenta hi hagué diverses 

reparacions de les conduccions d'aigua, com ara el 1834 un 

certificat de 1.168 reals del mestre Francesc Sànchez, en el 

qual, però, no s'especifica si es tractava de les canonades 

subterrànies interiors del poble o la conducció de la serra. 

(28) 

Amb la consolidació de la nova organització de 

l'estat també hi va haver canvis en l'administració de l'aigua. 

Així, el 1836 consta en acta la suspensió definitiva de 

l'antiga junta per a la conservació de la conducció de l'aigua 

potable, la qual fou substituïda per una comissió de 

l'ajuntament que havia de veure 

"las composiciones que exijen la mayor necesidad de las roturas y 

quebrantos." (29) 

A partir d'aquest moment hi hagué nombroses i 

elevades despeses en les conduccions d'aigua, sobretot en les 

de l'interior del poble. Les quantitats eren tan elevades que, 

en referi-les, Ibarra pensà que eren fons que es desviaven 

per a altres activitats, força personals o polítiques. Així, el 

02-03-1836, es va donar per adelantat al comissari 

encarregat, cosa inhabitual en l'ajuntament, l'elevadíssima 

quantitat de 12.000 reals destinats a la reposició de les 

conduccions i les fonts de l'aigua dolça, a més de pagar 

algunes despeses que hi havia hagut. Uns mesos després 

tornaren a haver despeses en la conducció de l'aigua dolça, 

però tampoc no es deia si era en les canonades de l'interior o 

l'exterior de la població. (30) Durant els anys trenta, encara 

s'arrendaven rodals de saladar i es destinava el seu producte 

al manteniment de la conducció de l'aigua potable. Els 

diners que s'obtenien, però, eren pocs. Així, el 1835 s'hi van 

traure a penes 716 reals, segons els comptes presentats pel 

dipositari Ginés Ganga. (31) En canvi les despeses de 

reparació importaven summes fabuloses, com ara els 21.829 

reals d'un certificat del mestre Vicent Penalva, relatiu a les 

despeses fetes el 1837 en la canonada, certificat que fou 

aprovat pel Capítol sense cap inconvenient. (32) Un altre 

simptoma dels nous temps en què s'entrava fou l'acord 

municipal de fer les 37 escriptures públiques de propietat del 

terreny i la font de Barrenas que la junta de l'aigua dolça 

havia comprat el segle anterior per a fer la conducció. (33) 

La conducció d'aigua potable fou també una altra 

de les preocupacions de l'alcalde Josep Bru, qui en tingué 

una gran cura, sobretot perque durant el seu mandat, els anys 

trenta i quaranta, alguns aspers la destrossaren en repetides 

ocasions i calgué defensar els interessos d'Elx. La primera 

vegada fou el 1839, quan uns veïns d'Asp feren excavacions 

que perjudicaven la conducció. El 22-03-1839 el Capítol 

d'Elx envià un escrit a l'alcalde d'Asp perquè paralitzàs les 

maniobres i defensàs l'obra que portava l'aigua a Elx i va 

donar poders a Josep Bru i un altre capitular perquè 

pledejaren contra els d'Asp que havien fet els moviments de 

terra perjudicials. (34) El 27-07-1839 el Capítol se 

n'assabentà que en la nit del 24 al 25 de juliol 

"fueron destruídas con mano airada las dose canales colocadas al 

principio de la cañería que condusen las aguas potables a la 

presente villa, serca de su nacimiento en el Término de Aspe." 

Hom sospitava que els culpables eren els mateixos 

aspers que havien fet excavacions en el riu, portats a juí per 

l'ajuntament d'Elx. Aquest acte produí una gran irritació 

entre el veïnat i el Capítol prengué decidida part en la 

defensa de l'aigua, reclamant davant l'alcalde d'Asp, qui 

arribà a oferir donar aigua de les seues pròpies fonts. (35) 

Però en octubre van ser destruïdes per segona volta les 

canals de la conducció, com també la porta de la mina del 

naixement. El Capítol era de l'opinió que es tractava de la 

venjança d'un tal Cremades, qui havia fet obres en el riu i, 

denunciat per la vila, havia estat obligat pel jutjat a 

desfer-les. L'enuig dels il·licitans fou enorme i el Capítol 

debaté llargament el tema. (36) Però a penes un mes després, 

els d'Asp trencaren per tercera vegada la conducció de 

l'aigua dolça. (37) 

Les elevades despeses de composició de les fonts i 

conduccions de l'aigua potable van continuar, agreujades per 

aquestes malifetes. Així, a principi del 1839 el Capítol va 

veure tres certificacions del mestre Vicent Penalva amb un 

cost de 1.141, 870 i 106 reals cadascuna. (38) A finals d'any 

se'n va veure una altra per 1.552 reals per haver composat 

les destrosses del tercer atac, a més d'una altra encara de 195 

reals per la composició de les fonts de la vila. (39) El 1841, 

la comissió encarregada dels comptes de la canonada va 

informar favorablement les despeses hagudes el 1838, que 

foren de 15.161 reals, més un rebut del mestre Penalva que 

el dipositari entregà en el darrer moment i importava 1.350 

reals. (40) Aquests anys la situació creada era tan difícil i la 

mancança d'aigua tan greu que arribà a haver tropa 

encarregada de custodiar les canalitzacions de l'aigua dolça. 

No sabem, tanmateix, de qui partí tal determinació ni com 

acabà la cosa, (41) ja que el 1847 tornaren a haver conflictes 

amb els d'Asp en fer alguns d'ells noves excavacions per a 

extreure aigua, amb greu perill que s'assecaren les fonts 

d'Elx. En aquesta ocasió hagué d'intervenir el cap polític 

provincial per tal de fixar els drets de cadascun. (42) 

Com hem dit, l'interès per l'aigua dolça a Elx a 

meitat del vuit-cents comprengué també la recerca de noves 

deus d'aigua, com ara el 1840, quan el Capítol veié 

l'exposició d'un síndic sobre l'existència d'una font d'aigua 

potable en l'anomenat racó de Morera, vora el pantà. 

S'indicava que la qualitat de l'aigua era bona i 

"que sería suficiente a surtir el consumo de esta villa en todas sus 

fuentes, siendo de fácil introducción en la cañería que existe en la 

actualidad." 

Mitjançant aquesta mesura 

"las aguas de la fuente de Barrenas podrían arrojarse al río, 

uniéndose en las de este riego" 

cosa importantíssima per als prohoms burgesos de meitat del 

vuit-cents interessats en fer inversions agrícoles. El Capítol 

obrí un expedient per a estudiar les diverses possibilitats i 

decidir allò més convenient. (43) El resultat fou que el 1841 

l'ajuntament acordà comprar aquesta font del Garrofer, 

situada en el racó de Morera, per tal de ficar l'aigua que hi 

brollava en la conducció de la potable. Tot seguit es 

començaren a fer galeries i mines per a augmentar-ne el 

cabal, mesura que també afectà la font de l'Espart, que era a 

la vora. Segons l'acta municipal, l'obra es feia amb fons de la 

junta de regants de l'aigua salada, potser perque la nova 

burgesia agrària era conscient que tota l'aigua que es trobàs 

en la serra, bé conduïda directament, bé a través del consum 

humà i conduïda per les sèquies que feien de clavegueram, 

acabava beneficiant-los directament a ells. (44) 



 331 

Les obres d'aigua de meitat de segle 

comprengueren també en diverses ocasions el trasllat de les 

fonts del poble com a mesura de reformulació de l'espai 

urbà. Així, el 1841 es traslladà la font d'aigua potable situada 

a l'entrada del pont Vell, enmig del carrer, i es col·locà a la 

part de migdia, sense molestar el trànsit. Aquesta important 

obra de modificació de l'espai urbà s'inscrivia en els intents 

de deixar lliures i expedits els carrers per al trànsit i la 

proposta formava part de les reformes dutes a terme per 

l'alcalde Bru, qui presentà no sols la proposta sinó també un 

plànol per a fer el canvi de la font, plànol, però, que no hem 

pogut localitzar. Així, doncs, el 01-02-1841 el Capítol 

considerà que 

"la fuente de agua potable de esta villa que existe a la entrada del 

Puente, se halla colocada enmedio de la línea y carrera que forma el 

mismo y calle de su bajada, siendo embarasoso para el tránsito 

público y contrario a las reglas de policía urbana." 

I s'acordà que "se retire a la parte del sur, con 

arreglo al plano." (45) Aquesta obra de traure la font del 

Pont d'enmig de la carrera i traslladar-la a un costat, s'acabà 

en dos mesos i costà 1.400 reals, segons certificat presentat 

al Capítol pel mestre d'obres Vicent Penalva. (46) 

Als anys quaranta tornà a haver constancia de 

l'existencia de diners del fons de Saladar, els quals es 

gastaven en les conduccions i les fonts de l'aigua dolça. 

Així, el 1841 es van pagar 2.000 reals sobre el fons del 

Saladar per a les reparacions que estaven fent-se de la 

conducció. (47) També el 1842 es van lliurar 1.000 lliures al 

comissari d'obres, contra els productes que rendien el 

Saladar, 

"a fin de que pueda ocurrir a los gastos de las obras de precisa 

conservación de la cañería y fuentes de agua potable." (48) 

Aquests anys, a més, es duien perfectament 

controlats els comptes d'aquestes despeses, els quals es 

presentaven cada cert temps al Capítol amb els deutes 

pendents, els fons disponibles i els pagaments fets. (49) 

Però un nou problema es presentà a meitat de segle 

i fou el descens del nivell de l'aigua en el naixement. Així, la 

seca del 1841 féu que l'aigua de la font de Barrenas baixàs 

fins una dècima part i el Capítol intentà solucionar el 

problema comprant una sínia, ço és 

"cierta màquina norial que colocada en el arroyo de las aguas 

propias del riego de esta villa, al tiempo de cruzar por bajo de las 

canales de dicho acueducto en el barranco de Aspe, tomase una 

parte de ellas y las virtiese en las indicadas canales." 

La vila d'Asp, tanmateix, no autoritzà la instal·lació 

de l'artefacte, hagué d'intervenir el cap polític d'Alacant i, 

finalment, els d'Elx hagueren de pujar a braç l'aigua des del 

naixement fins la conducció. (50) Aquesta penosa situació 

féu que s'intensificassen les gestions i obres per a trobar 

noves fonts d'on traure aigua. Als anys quaranta, arreu Elx 

es buscaven fonts per a millorar l'agricultura i el consum 

humà. Hi hagué importants inversions de capitals privats en 

obres hidráuliques, com ara el 1842, quan es feren 

excavacions en la font de les Pedreres, d'Altabix, per part del 

seu propietari, l'alcalde Josep Bru i Piqueres. (51) També 

l'ajuntament féu importants inversions en la compra de 

terrenys on hi havia fonts, com ara el 1842, quan es comprà 

un bancal d'una tafulla i sis octaves de terra plantat de vinya, 

situat vora la font de Barrenas, on hi havia dues petites fonts, 

"que con facilidad podrán unirse las aguas de dichas fuentecitas al 

acueducto que conduce las de ésta población." 

Aquests compra també es pagà encara del producte 

del Saladar. (52) El 1843 es comprà per 6.571 reals una altra 

finca de tres tafulles i dues octaves que també tenia fonts i es 

trobava situada vora la font de Barrenas. (53) I encara el 

1846, l'ajuntament comprà més fonts, també en terme 

municipal d'Asp. Segons l'acta municipal es tractava de dos 

trossos de terra amb dret d'aigua però Ibarra ho identifica 

amb la font de Romero, una de les importants deus 

d'abastiment d'aigua a Elx durant el vuit-cents i el nou-cents. 

(54) 

A meitat dels anys quaranta també es van disparar 

els certificats per obres de reparació de les conduccions i les 

fonts d'aigua dolça. Així, el 1843, segons diversos certificats 

de Penalva, s'hi gastaren en març 2.001 reals; en juliol, 

6.897 reals, on s'incloïa el valor de 300 canons vidriats, i 

2.925 reals "por los minados junto a Barrenas", i en agost 

1.267 reals per haver fet un forn de calç per a la reparació de 

la conducció. El 1844 es gastaren 3.300 reals més. (55) El 

1845 es van gastar només 384 reals per "reparaciones 

practicadas en el acueducto del agua potable." Tanmateix, el 

1846 es van acceptar certificacions per valor de 2.493 reals 

en febrer, 8.529 reals en abril, 1.570 reals en maig, 423 en 

juny, i 4.629 reals en desembre, tots elles per reparacions de 

la conducció de l'aigua. (56) D'altra banda, el 1847 van 

haver amenaces de despreniments en la serra de ponent del 

pantà que podien danyar la conducció de l'aigua potable. Els 

pèrits informaren de la necessitat d'evitar que les terres 

arrossegassen l'obra perque no es tallàs del tot el 

subministrament d'aigua, ja que, en cas contrari, la reparació 

costaria molts diners i la població estaria molt de temps 

sense aigua. Després de la visura que féu el mestre i 

l'informe de com evitar els danys, es va acordar que s'havia 

de fer la 

"demolición de aquella parte del cerro que se hallaba desprendida y 

amenaza caer sobre los canales, aun cuando el pueblo tenga que 

carecer de agua algunos días." (57) 

Aquell any de 1847 es van gastar 2.517 reals en la 

conducció. (58) I els anys següents els rebuts d'obres foren 

tan abundants i d'unes quantitats tan elevades que, com hem 

dit, Ibarra afirmava que 

"seguramente éste capítulo sería el que cubriría no pocas 

perentoriedades imposibles de figurar en el presupuesto." (59) 

El 1848 es van pagar 1.388 reals a un terrisser, qui 

havia fet 347 canons d'argila per a la conducció. (60) En 

juliol s'abonaren al mestre albanyil titular de la vila, Vicent 

Penalva, dos rebuts per composició de la canonada: un de 

4.571 reals i un altre de 377. En setembre fou un certificat 

de 3.601 reals i en desembre un altre de 2.998. Aquests 

lliuraments continuaven sent encara contra el producte del 

Saladar (61) Pel que fa al 1849 es pagaren 148 reals en 

gener, 1.654 en febrer, 1.307 en abril, 2.211 en juny, 900 en 

juliol, 6.299 en novembre i 1.698 en desembre. (62) A més, 

aquests anys començaren a pagar-se també puntualment el 

jornal dels dos homes que, pel descens del nivell de la font, 

s'ocupaven en el mateix naixement de "extraer agua por 

medio de una bomba para el surtido de las fuentes de ésta 

villa." Les actes els anomenaven "bomberos." (63) El fet 

d'haver de bombar l'aigua volia dir que el nivell de les deus 
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havia baixat ja considerablement i que, malgrat haver 

comprat nombroses fonts per la rodalia, l'aigua que arribava 

a la conducció no era suficient per a abastir el poble. Malgrat 

això, les despeses continuaren sent importants. El 1850 es 

van pagar per reparacions en la conducció, també contra el 

producte del Saladar, 3.207 reals en març, 2.773 en juny, 

328 reals per vuit canals de fusta en desembre i 2.037 reals i 

1.234 reals més, també en desembre. (64) 

Hagut compte de les quantioses despeses que 

originava el migrat abastiment d'aigua potable, no és estrany 

que quan el 1850 es plantejà per primera vegada la venda 

del Saladar i s'estudiaren les repercussions que podria tenir, 

les mes importants i negatives es referien, precisament, a la 

reparació de la conducció de l'aigua potable. El motiu del 

debat fou que dos particulars havien demanat la cessió de 

diversos trossos de saladar amb la intenció de "mejorar la 

agricultura, panificando aquellas tierras." Després d'una 

llarga discussió, el Capítol va concloure que aquesta venda 

seria perjudicial per als interessos d'Elx, especialment 

perque la 

"municipalidad se vería sin medios para atender la reparación del 

acueducto de aguas potables, objeto a que están destinadas estas 

ventas." 

Es va passar a votació i l'acord de no vendre fou 

pres per unanimitat dels 29 regidors. (65) 

 

NOTES 

(01) Llig. 35, exp. 1, AHME. 

(02) Libro de cabildos, acta del 29-05-1801, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 31-12-1802, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 08-02-1809, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 20-03-1812, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 23-06-1813, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 13-08-1813, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 08-10-1813, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 01-12-1813, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 19-05-1820, AHME. 

(11) Llig. 5, exps. 8-12; llig. 6, exp. 1, AHME. 

(12) Libro de cabildos, acta del 02-06-1820, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 15-01-1821, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 17-01-1821, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 08-06-1821, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 13-02-1822, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 04-03-1822, AHME. 

(18) Ibídem, memorial annexe a l'acta del 29-03-1822, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 24-05-1822, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 17-06-1822, AHME. 

(21) Llig. 6, exp. 32, AHME. 

(22) Libro de cabildos, acta del 19-08-1823, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 21-04-1824, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 28-04-1824, AHME. 

(25) Ibídem, acta del 07-01-1825, AHME. 

(26) Llig. 6, exp. 2, AHME. 

(27) Libro de cabildos, acta del 21-01-1831, AHME. 

(28) Ibídem, acta del 22-02-1834, AHME. 

(29) Ibídem, acta del 10-02-1836, AHME. 

(30) Ibídem, actes del 02-03-1836 i 13-06-1836, AHME. 

(31) Ibídem, acta del 30-08-1837, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 06-10-1837, AHME. 

(33) Ibídem, acta del 18-07-1838; llig. 6, exp. 29, Copia de las 

escrituras de compra del manantial de Barrenas, AHME. 

(34) Libro de cabildos, acta del 22-03-1839, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 27-07-1839, AHME. 

(36) Ibídem, acta del 25-10-1839, AHME. 

(37) Ibídem, acta del 27-11-1839, AHME. 

(38) Ibídem, actes del 10-05-1839 i 28-06-1839, AHME. 

(39) Ibídem, acta del 13-12-1839, AHME. 

(40) Ibídem, acta del 05-04-1841, AHME. 

(41) Ibídem, acta del 31-01-1840, AHME. 

(42) Ibídem, acta del 05-08-1847, AHME. 

(43) Ibídem, acta del 05-12-1840, AHME. 

(44) Ibídem, actes del 05-02-1841 i 19-03-1841, AHME. 

(45) Ibídem, acta del 01-02-1841, AHME. 

(46) Ibídem, acta del 22-03-1841, AHME. 

(47) Ibídem, acta del 01-06-1841, AHME. 

(48) Ibídem, acta del 21-06-1842, AHME. 

(49) Ibídem, acta del 05-07-1842, AHME. 

(50) Ibídem, actes del 22-06-1841 i 28-06-1841, AHME. 

(51) Ibídem, acta del 10-03-1842, AHME. 

(52) Ibídem, actes del 11-08-1842 i 30-08-1842, AHME. 

(53) Ibídem, acta del 17-03-1843, AHME. 

(54) Ibídem, acta del 26-02-1846, AHME. Pedro IBARRA, "Índex de 

remissions a capítols i sitiades", vol. 4, p. 187. 

(55) Libro de cabildos, actes del 09-03-1843, 18-07-1843, 

31-08-1843, i 31-10-1844, AHME. 

(56) Ibídem, actes del 27-11-1845, 26-02-1846, 27-04-1846, 

10-05-1846, 22-06-1846 i 29-10-1846, AHME. 

(57) Ibídem, acta del 11-01-1847, AHME. 

(58) Ibídem, acta del 12-08-1847, AHME. 

(59) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 

4, p. 197. 

(60) Libro de cabildos, acta del 01-06-1848, AHME. 

(61) Ibídem, actes del 03-07-1848, 10-07-1848, 27-09-1848 i 

28-12-1848, AHME. 

(62) Ibídem, actes del 08-01-1849, 15-02-1849, 19-04-1849, 

25-06-1849, 05-07-1849 19-11-1849 i 27-12-1849, AHME. 

(63) Ibídem, acta del 31-12-1849, AHME. 

(64) Ibídem, actes del 21-03-1850, 13-06-1850, 16-12-1850, 

23-12-1850 i 30-12-1850, AHME. 

(65) Ibídem, actes del 20-06-1850 i 18-07-1850, AHME. 

 

08. AIGUA POTABLE, FONTS: 1851-1899 

 

Durant la segona meitat del vuit-cents es continuaren fent 

abundants i costoses reparacions de les conduccions de 

l'aigua dolça. Així, el 1851 s'hi van gastar només en obres de 

reparació 1.192 reals en maig, 1.995 en juliol, 271 en 

setembre, 2.412 en octubre i 539 en desembre, a més del 

jornal dels 

"bomberos que se hallan dando movimiento a la bomba colocada 

en el nacimienro de aguas potables" 

amb els quals les despeses augmentaren considerablement. 

(01) El 1852 les despeses de reparació foren de 1.304 reals 

en gener, 1.122 reals en març, 2.349 en maig, 2.491 en 

setembre i 418 en novembre. (02) També el 1853 hi hagué 

elevades i puntuals despeses en la conducció de l'aigua. Es 

presentà un rebut de 1.494 reals en gener, un de 966 en 

febrer, un de 384 en març, un de 622 en maig, un de 539 en 

juny, un de 1.700 en juliol, dos de 1.025 i 1.821 en agost, un 

de 697 en setembre i dos mes de 5.777 i 2.767 en desembre. 
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(03) El 1854 continuaren les grans reparacions però, malgrat 

els diners invertits, el 1855 una comissió inspeccionà la 

conducció i comprovà que no arribava a Elx tota l'aigua 

perque seguia havent qui trencava la conducció per a 

abeurar els ramats, com també per "infiltraciones causadas 

por las fracturas de dicha cañería." Tot plegat es 

desperdiciava molta aigua i s'acordà recabar la col·laboració 

de l'alcalde d'Asp perquè els guàrdies rurals vigilaren la 

conducció. (04) Amb tot i això, la compra de fonts i les 

excavacions que hem vist fer la dècada anterior tingueren un 

cert efecte a partir del 1853, quan el comissari d'obres 

manifestà que 

"de la fuente de Barrenas sale ya algún caudal de aguas en tales 

términos que, agregándole otras por medio de un paredón, tal vez 

pudiera economizarse el jornal de los bomberos o, al menos, ocupar 

un solo hombre en este trabajo." 

El Capítol acordá que una comissió de regidors, 

amb participació del mestre d'obres, inspeccionàs el terreny i 

valoràs l'obra. (05) 

A final de la dècada dels cinquanta disminuïren les 

despeses fetes en reparacions de la conducció de l'aigua i, en 

ocasions, es van utilitzar els fons per a fer altres pagaments, 

com ara el 1856, quan es destinaren 14.000 reals per a pagar 

els impostos a l'estat. (06) Amb tot i això continuaren fent-se 

despeses en la conducció durant 1857, 1858 i els anys 

següents. Però començà a sorgir un nou plantejament en el 

tema dels serveis i, així, el mateix 1857 un regidor exposà la 

necessitat 

"de ver como lograr se hagan con la economía posible las obras de 

reparación y conservación de la cañería y de las fuentes de aguas 

potables" 

per a la qual cosa proposava subhastar les obres 

públicament, sota les condicions que s'acordassen. El 

Capítol debaté la proposta i, finalment, la va aprovar, 

acordant fer els capítols per a l'arrendament, (07) ço és una 

forma de privatització d'aquest servei públic, la qual cosa, 

com hem dit en parlar de l'arrendament de la reparació de les 

sèquies, esdevenia una de les característiques de la ciutat 

burgesa. Unes setmanes més tard es van veure les 

condicions per al remat de les obres de manteniment durant 

el 1858, tant de la conducció de l'aigua potable com de les 

fonts, i s'arribà a fixar el dia del remat. El plec de condicions 

comprenia onze capítols segons els quals l'empresari havia 

de 

"tener corriente el nacimiento, cañería y fuentes de esta población y 

surtir a las mismas de agua potable, siendo de su cuenta la 

composición de las roturas que se ofrezcan por cualquier causa que 

sea" 

a més de disposar de dos guàrdies per a vigilar el naixement 

i la conducció. (08) Però la subhasta degué suspendre's o 

quedar deserta, ja que els anys següents es continuaren 

pagant rebuts per despeses de manteniment. Es tornà sobre 

el tema el 1861, quan l'alcalde Bru exposà 

"la conveniencia y economía que resultaría si la conservación de las 

obras de la cañería de aguas potables de esta villa, se pusiera a 

cargo y de cuenta de una persona, en vez de administrarse por esta 

Municipalidad." 

El Capítol acordà de bell nou que la comissió 

d'ornat presentàs les bases o condicions sota les quals es 

podria rematar el servei. (09) Fet i fet, s'obrí un 

"expediente para el arriendo de las obras que puedan ofrecerse en la 

cañería y edificios de aguas potables por todo el año de 1861." (10) 

Els comptes de l'arrendament es van portar amb 

cura i a finals del 1861 es redactà un document titulat 

"Cuenta documentada que presenta al Muy Ilustre Ayuntamiento 

Constitucional de la villa de Elche Juan Ybarra y Sempere de la 

Ynverción dada a los fondos pertenecientes a la administración de 

aguas potables prosedentes de la Arca de las Tres Llaves, desde 21 

de mayo a 31 de Diciembre de 1861." 

Aquest detall dels comptes es donaren també el 

1862. (11) Els primers anys, doncs, degué anar bé el sistema 

d'arrendament de les obres, el qual, com diem, es tornà a fer 

per al 1862. (12) A finals del 1862 s'assenyalà el diumenge 

següent per a fer un nou arrendament per al 1863, sota les 

mateixes condicions que l'any anterior, el qual arrendament 

es repetí per als anys 1865 i 1866. (13)  

Durant aquests anys els problemes amb la 

conducció de l'aigua portaren alguns regidors a proposar 

enginyoses sol·lucions tècniques, com ara el 1859, quan es 

proposà fer una canonada de material flexible. El regidor va 

exposar que la "flojedad del terreno inmediato lindante con 

el pantano" originava cediments del sòl de terra i 

trencaments de l'obra, els quals inutilitzaven els canals. Per 

tal d'evitar-ho es proposà 

"levantar dos tubos de cinc que elevándose por el primero el agua a 

la altura necesaria, se introduzca por un acueducto formado de 

cuero, figurando los altos y bajos que la escabrosidad del terreno 

presente y derrame en el otro tubo de cinc para continuar en la 

cañería hoy existente." 

El capítol, lacònicament, acordà estudiar el 

projecte. (14) També, segons les actes municipals, el 1861 

es trobaven ja inservibles les dues bombes "destinadas a 

funcionar en el nacimiento de las aguas potables de esta 

villa" i el Capítol considerà que "su reparación seria de 

mayor coste que si se hicieran de nuevo", per la qual cosa 

acordà fer-ne dues de noves. (15) 

Durant la segona meitat del vuit-cents, a petició 

dels veïns, es canviaren també de lloc diverses fonts i 

piques. Unes vegades es treien d'enmig del carrer perquè 

molestaven el trànsit i es posaven a un costat, unes altres 

vegades s'hi tornaven a posar enmig les que hi havia 

pegades a les cases per l'humitat i el mal que els originaven. 

Així, el 1860, el propietari de la Calaforra es queixava pels 

perjudicis que causaven a l'edifici 

"el agua de las pilas de la fuente pública de la Plaza de la Merced, 

unida a su pared de Levante, suplicando se separe de ella" 

i l'ajuntament el va complaure, ja que 

"comprendiendo ser justa la reclamación [acordà] se trasladen las 

dos indicadas pilas, la una al lado de la que hay en la fuente de la 

derecha y la otra a la de la izquierda, existentes en dicha plaza." 

(16) 

A partir dels anys seixanta, amb la recuperació 

econòmica, es continuà intervenint en l'abastiment d'aigua 

potable mitjançant diversos encàrrecs fets per l'ajuntament a 

enginyers i arquitectes per a millorar o reparar el sistema de 

conduccions. Aquestes actuacions de nova planta en 

l'abastiment d'aigua s'iniciaren el 1861, quan el governador 

civil s'interessà en que l'ajuntament proposàs els medis "para 

proveer de aguas al vecindario." Tanmateix, l'ajuntament 

contestà que n'hi havia prou amb el cabal d'aigua disponible, 



 334 

encara que el mal estat de la conducció impedia aprofitar-lo 

del tot, ja que se'n perdia molta d'aigua en el trajecte de 

quatre hores que hi havia des del naixement a les fonts, 

"en razón de hallarse obstruídos un gran número de tubos por el 

depósito que en ellos deja el agua y que cuasi impide discorra por 

su interior la mayor cantidad de la que en ella se encaña." (17) 

Però l'interès pels serveis públics urbans era notori 

i un mes després, el governador comunicà a l'ajuntament que 

havia nomenat l'arquitecte provincial Ramon Mas per a 

"la formación del presupuesto de gastos para la renovación de la 

cañería de aguas potables." 

A penes una setmana després el mestre d'obres 

Vicent Penalva ja presentà un certificat de despeses de 1.133 

reals per haver destapat i tornat a tapar trenta-dues piques de 

la conducció perque les veiés l'arquitecte Mas. (18) El 

mateix 1861, per una real orden, el govern donà 20.000 

reals a l'ajuntament en concepte d'ajuda per a fer les obres de 

la nova conducció de l'aigua potable i el Capítol acordà 

felicitar el governador per l'interès que s'havia pres en el 

projecte de la nova conducció. (19) Així, l'arquitecte 

provincial i el seu ajudant es van desplaçar a Elx, van 

reconéixer el terreny del trajecte de la conducció i van 

prendre notes per a formar el plànol. El Capítol pagà 382 

reals de despeses per aquest viatge, trets encara del fons del 

producte del Saladar. (20) 

Però si la sentència del set-cents que reconeixia la 

propietat de la vila sobre el Saladar fou fonamental per a 

construir la conducció d'aigua potable, per a la gran 

reparació que es féu al vuit-cents fou fonamental, així 

mateix, la venda del Saladar, la qual es va fer aquests anys 

en aplicació de les lleis de desamortització. A les actes 

municipals del 1862, en donar compte del producte del 

Saladar del 1860 i el 1861 ja es feia referència a que s'havia 

produït aquesta venda: 

"una vez terminada la recaudación de los productos de Saladares, 

por haberse éstos enajenado." 

També posteriorment, en discutir d'on traure diners 

per a fer la nova conducció d'aigua potable, pressupostada 

en 700.861 reals, es comptà amb 460.000 reals que eren 

"parte del ochenta por ciento, correspondiente a sus propios, por 

productos de la venta de sus terrenos de Saladares, ejecutados a 

consecuencia de las leyes de desamortización." 

A més es comptà també amb els interessos de la 

venda del Saladar. (21) Entre un esdeveniment i l'altre, 

notem com el terme setcentista "aigua dolça", viu encara al 

segle XX en les cançons populars i en la toponímia, es 

transformava, a poc a poc, en el terme més tècnic d"aigua 

potable." 

A finals del 1862, el Capítol tingué coneixement 

que el govern havia aprovat el pressupost de la nova 

conducció, el qual s'exposava al públic. (22) En l'expedient 

de l'obra hi ha aquest projecte redactat per l'arquitecte 

provincial Josep Ramon Mas, datat el 12-02-1862, amb 

molts plànols, dibuixats amb un elevat grau de perfecció 

tècnica. Entre d'altres obres, es preveia foradar els pics del 

Muró, vora el pantà, amb un túnel, en lloc de vorejar-los, 

com feia la conducció setcentista. També es dibuixava el 

lamentable estat de la conducció en creuar alguns barrancs, 

amb canals de fusta sobre pilars de maçoneria, per on devia 

exir-se'n una gran quantitat d'aigua. Es preveia la substitució 

de tots aquests artilugis per aqüeductes amb arcs, fàbriques 

d'obra i rajola i canals de pedra. (23) Les obres de conducció 

d'aigua potable, com ha observat Calduch, pertanyien al 

camp professional dels arquitectes i no dels enginyers, 

segons la legislació sobre delimitació de competències dela 

anys quaranta. Aquest Josep Ramon Mas fou també 

arquitecte municipal d'Alacant, si més no, entre els anys 

1859 i 1861, i hi ha documentades, segons Calduch, més de 

40 obres seues en aquesta ciutat entre el 1859 i el 1890. (24) 

Del projecte de reparació de la conducció d'Elx es redactà, 

així mateix, el plec de condicions per a la contractació de les 

obres. (25) I a començament del 1863, el governador aprovà 

l'adjudicació de la nova conducció a favor de Jaume 

Brotons. (26) 

Però en les obres d'aquesta nova conducció d'aigua 

hi va haver nombrosos problemes. Així, hi hagué conflictes 

amb l'ajuntament i els veïns d'Asp, ja que pensaven que 

l'aigua que l'ajuntament d'Elx pretenia canalitzar era de la 

seua propietat. Hi hagué també problemes tècnics i el 1864 

el governador hagué d'autoritzar l'ajuntament a destinar més 

diners 

"para el aumento del espesor de las bóvedas y muros de 

revestimiento que necesita el viaje de aguas potables de esta 

población." (27) 

Però malgrat l'augment del pressupost, el mateix 

1864 l'ajuntament va rebre denúncies dels desperfectes que 

tenia l'obra que estava construint-se, com també de la mala 

qualitat de la pedra que s'hi utilitzava en les canals. 

Nomenada una comissió per a inspeccionar les obres, es va 

emetre un llarg informe on s'exposaven les deficiències 

observades. Així, en lloc de la pedra dura de Monòver que 

hi havia projectada, s'estava gastant una pedra que treien del 

Tabaià, a la vora mateix de l'obra, la qual, segons deien, 

gairebé es desfeia amb els dits. A més, les peces de pedra es 

tallaven amb pic, en lloc d'asserrar-se amb màquina, com 

s'havia contractat, la qual cosa originava unes juntes dèbils i 

fràgils, susceptibles d'originar filtracions. També s'observà 

que en alguns punts, l'obra s'assentava sobre terra solta, la 

qual, en no tenir la consistència necessària, podia fer que 

l'obra cedís i hi hagués importants perdues d'aigua. 

Finalment, tampoc la tapadora de la canal no era de pedra 

picada rejuntada amb morter de calç grassa, com s'havia 

quedat i, tot plegat, es dubtava que l'aigua potable arribàs a 

Elx en la quantitat que els veïns esperaven i per a la qual 

cosa havien fet un esforç tan extraordinari. L'ajuntament 

denuncià l'obra al governador perquè hi prengués les 

mesures que consideràs convenients, però no hi ha cap 

notícia posterior sobre el tema. (28) 

Com ja hem vist, mentre es feien les obres de la 

conducció nova es va continuar subhastant cada any 

l'arrendament de les obres de conservació de la vella, ço és 

"la antigua cañería y conducción de aguas potables a esta 

villa", com se l'anomenava als expedients. (29) A la vegada, 

entre el 1863 i el 1868, l'ajuntament va veure les 

certificacions de l'obra de la nova conducció. (30) 

Tanmateix, l'arrendador havia balafiat els diners, 

l'ajuntament no havia controlat les despeses i molts dels 

abundants cabals que, com hem vist, s'hi destinaren durant 

les dècades anteriors, no se sabia on havien anat a parar. 

Durant els anys seixanta es van haver de fer moltíssimes 
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obres de reparació, després que el 1866, en un canvi polític, 

nomenat un nou ajuntament, es tractàs sobre les mesures a 

prendre per a augmentar el subministrament d'aigua. Una 

nova comissió inspeccionà la conducció i féu un llarg i 

interessant informe, tant sobre el lamentable estat de la 

conducció vella com de la mala construcció de la nova. 

Segons es deia, a ponent del pantà, l'aigua es vessava per les 

canals de fusta, les quals es trobaven deteriorades i 

desnivellades per complet; en molts llocs la sequieta estava 

embossada pels dipòsits de l'aigua, per la brossa i per les 

arrels dels arbres; en altres llocs, en fi, la junta de les lloses 

de pedra, tallades amb pic i no amb serra, i sense rejuntar 

amb morter de calç, originava grans pèrdues d'aigua. (31) El 

Capítol acordà fer-li saber al contractista Brotons que les 

reparacions havien d'estar fetes en cinc dies, però el tal 

Brotons es trobava pres en el castell d'Alacant per motius 

polítics. (32) El 1867 la situació era tan greu que el 

governador hagué d'autoritzar l'ajuntament a fer obres 

urgents de reparació en la conducció nova amb la condició 

d'exigir-li després l'import al contractista: 

"prescindiendo de la formalidad de la subhasta, ejecute por sí 

inmediatamente las obras." 

Fou nomenat per a dirigir l'obra l'arquitecte 

d'Alacant Francesc Morell i Gómez, arquitecte acadèmic de 

València que visqué a Alacant fins la seua mort el 1874. 

(33) El 15-04-1869 es va fer una 

"memoria de la marcha económica que ha llevado la obra 

emprendida de reconstrucción de la cañería de aguas potables" 

on s'exposava la desastrosa situació de l'obra. (34) Els anys 

1870 i 1871 es van fer noves obres de conservació de la 

conducció. (35) I a començament dels anys setanta, els 

desastrosos resultats de l'administració de les obres de 

manteniment, feren que, el 1871, s'acordàs no arrendar 

aquestes obres i encarregar-se'n directament l'ajuntament, 

amb els guàrdies i els peons que hi havia contractats i amb la 

supervisió de dos regidors nomenats a l'efecte. (36) 

Despres d'haver malgastat els diners, els anys 

següents continuaren sent abundants les despeses de 

reparació i desembossaments de la conducció de l'aigua. 

(37) Un apartat singular d'aquestes despeses fou la reparació 

dels ponts i canals destruïts per alguna gent d'Asp cap al 

1880. Aquests aspers provocaren greus atemptats contra la 

conducció de l'aigua, la qual cosa originà nombrosos plets i 

queixes de l'ajuntament d'Elx al governador, no sempre 

diligentment ni justament resoltes. (38) A tals fets s'unia el 

mal estat de la conducció, denunciat de bell nou de forma 

sistemática a les actes capitulars a començament dels anys 

vuitanta. (39) I d'altra banda encara, disminuí el cabal de la 

font de Barrenas i l'ajuntament es veié obligat a fer 

excavacions més i més profundes per tal de mantenir el 

nivell de l'abastiment a la població. (40) Pel que feia a les 

fonts públiques d'Elx, les necessitats del trànsit, com també 

la nova idea de ciutat, anaren modificant-ne la disposició i, 

d'enmig de les places passaren a col·locar-se a un costat. 

Així es canvià, com hem vist, la del pont Vell el 1841 i el 

1876 la de la plaça de la Fruita, la qual es va traure d'enmig 

de la plaça, on havia estat sempre, i es traslladà vora la paret 

de la casa d'Antoni Torres, "como convenía al público, por 

su mejor situación." (41) 

Durant els anys vuitanta es feren importants 

millores tècniques en la conducció municipal de l'aigua 

potable, una de les més significatives de les quals fou la 

instal·lació el 1882 de canonades de ferro per a canalitzar 

l'aigua des de la font de Barrenas a l'aqüeducte. (42) També 

el 1886, amb la intenció de millorar el servei, s'acordà la 

construcció d'un dipòsit al costat del moli Nou, amb el qual 

s'havia de regular l'alimentació de les fonts. S’acordà 

col·locar filtres i augmentar el número de fonts "para 

facilitar la distribución de las aguas." (43) El 1887 el Capítol 

va veure el plànol, pressupost i plec de condicions 

facultatives per a la construcció d'aquest dipòsit, redactats 

per l'albanyil Gaetà Penalva i Romero. Aquests documents, 

com era costum aquests anys, es replegaren en la mateixa 

acta. El pressupost era de 7.740 ptes. La planta era un 

rectangle de 7 m. d'amplària i 27 m. de llargària fins un 

metre de profunditat i 6,20 m. d'amplària i 27,20 m. de 

llargària fins una profunditat de 4,50 m. L'altura era de 6,75 

m. i el gruix de les parets de maçoneria era de 0,60, 0,40 i 

0,30 m., segons els llocs. El terrat era de teula "de las 

llamadas francesas, del tamaño conocido", subjectades amb 

fil d'aram a llates disposades sobre cavallets de fusta, un 

sistema constructiu habitual en les cases de planta baixa i les 

grans fàbriques d'Elx durant el tomb de segle. S'acordà 

donar compte a la junta municipal 

"para su aprobación, toda vez que dicha corporación ha de entender 

en su día en la formación del inmediato presupuesto ordinario para 

el año entrante." 

També s'acordà que 

"el punto para la construcción del referido depósito sea junto al 

Molino nuevo, y contiguo a la garita del referido Molino 

denominada de las aguas potables de esta ciudad." 

El mateix dia el projecte fou aprovat per la junta 

municipal. (44) A l'expedient instruït el 1886 per a la 

construcció d'aquest dipòsit hi havia, a més del pressupost i 

el plec de condicions facultatives, el plànol de l'edifici, 

documents tots ells redactats per l'albanyil Penalva. El plànol 

preludiava la mancança d'interès per la representació gràfica 

que, durant les dècades següents, es donà a Elx, ja que era 

un document arcaitzant, d'un grafisme burd i una 

representació incorrecta, mig en perspectiva caballera, mig 

en projecció ortogonal, la qual hauria estat impròpia d'un 

mestre d'obres amb formació acadèmica o d'escola. L'obra es 

rematà a favor de Manuel Valero i Jaén el juny del 1887 i, 

com que hi va haver problemes en l'excavació de la roca, 

s'hagué d'augmentar el preu de contractació. (45) El mateix 

1887 s'acabà l'obra i el Capítol acordà pintar la fusta i el 

ferro de l'edifici. (46) 

També el 1887 es nomenà una comissió per a 

redactar el plec de condicions econòmiques per a fer de ferro 

fos tota la instal·lació de canonades des del nou dipòsit 

d'aigua, com també per a posar cinc noves fonts, també de 

ferro fos. (47) El mateix 1887 es féu la subhasta i 

l'adjudicació de la part de l'obra que comprenia l'obertura i 

cobertura de la rasa per a posar-hi la canonada. Segons el 

plec de condicions, la rasa (i la canonada, per tant) havia 

d'anar des de la Porta d'Alacant, pel carrer del Parador, la 

plaça de la Mercè, el carrer Ample, la Corredora, la plaça de 

Baix, el carrer del Carme i la porta d'Oriola fins el carrer de 

Sant Jordi. A més, s'havien de fer ramals a les fonts del 

passeig de Bru, de la plaça Nova, a l'edifici de l'ajuntament, 
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la plaça del Pont, la plaça del Raval i, pel carrer de l'Àngel, a 

la replaceta dels Pontos, ço és tot el poble vell. Així, doncs, 

mitjançant l'abastiment d'aigua, es donava ja un clar procès 

de requalificació del centre urbà i una clara segregació 

espacial de la ciutat. L'expedient s'acabà l'any següent, el 

1888, amb l'autorització de l'enginyer conservador de la 

carretera per a fer obres en la Corredora. (48) D'altra banda, 

el 1887 es va subhastar també la canonada de ferro per a "la 

conducción que ha de alimentar las cinco nuevas fuentes", 

segons un plec de condicions fet pel mestre Gaetà Penalva. 

Aquell mateix any es rematà, es construí l'obra i es donà 

compte al capítol. A finals del 1887 ja s'havien acabat de 

col·locar la canonada i les fonts, les quals s'havien 

d'inaugurar el 08-12-1887, cerimònia en la qual el clero de 

Santa Maria havia de fer "la acostumbrada bendición." Fonts 

i conducció costaren 8.188 ptes i una de les cinc fonts fou un 

regal del contractista a l'alcalde, qui l'oferí al poble, segons 

va manifestar amb la retòrica pròpia del cas. (49) Amb 

aquesta obra es va traure del seu lloc la font de la plaça de la 

Mercè, la qual les actes qualificaven de "monumental" i 

s'acordà instal·lar-la en la plaça d'Abastiments, 

"puesto que por las condiciones especiales de la misma ha de 

prestar mejor servicio al público que en la plaza de la Merced." 

(50) 

Una novetat important d'aquestes obres fou 

l'instal·lació del servei d'aigua potable a l'edifici de 

l'ajuntament, el primer servei domiciliari que s'hi feia a Elx, 

"tomando dicho líquido de la [conducció] general que cruza la 

plaza, empleando para ello los tubos de hierro fundido sobrantes de 

los empleados para la distribución de estas aguas en el interior de la 

población" 

segons es reflexà a l'acta del 02-05-1889. (51) 

Als anys noranta continuà la preocupació per 

l'abastiment d'aigua. Així, el 1890, l'ajuntament va veure un 

projecte de distribució d'aigua potable format pel mestre 

Pere Navarro, qui se n'ocuparia a bastament les décades 

següents. Aquest primer projecte de Navarro, però, no devia 

ser molt volgut per la corporació, ja que en un primer 

moment quedà sobre la taula per a ser estudiat pels regidors i 

fins que no passaren unes setmanes no s'acordà instruir 

l'expedient 

"hasta encontrar el medio de ejecución de la referida obra que sea 

compatible con el estado financiero de este Municipio." (52) 

El 1894 es va sotmetre a estudi de bell nou el 

projecte de portada d'aigua de Pere Navarro, previst "por 

medio de tubería de hierro" i se li van pagar els honoraris, 

els quals pujaren a 500 ptes., en lloc de les 375 ptes. 

acordades prèviament. L'augment fou demanat pel mateix 

mestre d'obres i el Capítol l'acceptà en opinar que "los 

trabajos presentados merecen el aumento consignado." (53) 

En efecte, no li mancava interès a aquest projecte de Pere 

Navarro. Constava de memòria, pressupost i plec de 

condicions i era un document ben enquadernat, redactat amb 

molta cura i perfectament manuscrit en un paper de qualitat. 

(54) El 1896 alguns regidors consideraren el perill existent 

de que la població es quedàs sense aigua en qualsevol 

moment, com també les grans despeses que es gastava 

l'ajuntament en obres de reparació de les conduccions. A la 

vista del projecte de reparació de la canonada fet per Pere 

Navarro i l'informe de l'arquitecte provincial Manuel 

Chàpuli, proposaren construir una nova conducció, reparant 

els primers 3.173 m. i baixant dos metres la rasant en 

l'extrem superior "para dar fácil entrada a todas las aguas del 

expresado manantial [de Barrenas]." L'obra s'havia de fer 

amb 

"tubos de barro cocido de 25 cm. de diámetro, barnizados por el 

interior, sentados sobre firme de hormigón o mampostería 

ordinaria, recibidos con mortero hidráulico y revestidos de 

hormigón también hidráulico." 

L'ajuntament aprovà fer aquestes obres sota la 

direcció de l'arquitecte Chàpuli i tirá endavant l'expedient. 

(55) El 1897 havia començat l'obra i s'havien col·locat 200 

metres de canonada de ferro a partir de la font de Barrenas. 

Chàpuli, però, havia variat el traçat passant la conducció per 

la finca d'un vei d'Asp que ho havia permés. (56) 

Consignem, finalment, que a les acaballes del segle 

sovintegen les notícies de sol·licituds per a instal·lar fonts en 

la via pública o per a canviar-les de lloc, generalment per a 

retornar-les enmig de l'espai públic d'on les havien tret uns 

anys abans per a no molestar les cases. Així, el 1887 uns 

veïns demanaren permís per a posar una font en la plaça de 

les Barques, 

"de igual forma y dimensiones de las que el Ayuntamiento tiene 

colocadas en diferentes sitios públicos de esta ciudad, obligándose a 

costear tanto el importe de la fuente y tubería hasta la unión de la 

general y demás gastos que ocasione la colocación de la misma." 

L'ajuntament ho concedí, però perque no quedàs 

cap dubte que la font era pública afegí en l'acord que aquesta 

font havia de servir "para todos los vecinos de esta ciudad y 

su término." (57) Sis anys després, però, el 16-12-1892, els 

mateixos veïns demanaven que aquesta font fos traslladada 

"a otro punto que no perjudique con la humedad las paredes 

de las casas particulares." La comissió de policia i obres 

s'encarregà de veure on posar-la i unes setmanes despres 

s'acordà que aniria enmig de la plaça, per a evitar perjuís a 

les cases. (58) El 1891 s'acordà traslladar també la font de la 

plaça de la Fruita i tornar-la a posar enmig de la plaça, ja que 

els veïns de la casa que hi havia a la vora s'havien queixat de 

les molèsties que produïa a les parets. (59) El 1891 es 

plantejà traslladar també la font de la plaça del Pont a un lloc 

on no originàs molèsties ni perjudicàs les cases immediates. 

(60) El 1892 s'acordà que aquesta font anàs al lloc on era 

abans, "o sea a la entrada del puente de la Virgen." 

Expressament s'assenyalava en l'acta municipal que aquesta 

font era encara d'aigua salada. (61) Però els veïns del raval 

de Santa Teresa, el 23-12-1893, demanaren que es tornàs a 

traslladar aquesta font de la plaça del Pont, ja que els 

ocasionava molèsties. (62) 

Veiem, doncs, que a final del vuit-cents una part de 

les fonts eren encara d'aigua salada, les quals tenien 

conduccions pròpies. El 1885 s'acordà composar 

"la cañería de aguas saladas para las fuentes, tan luego lo permita el 

mal estado en que hoy se encuentran las calles por lo mucho que 

sigue lloviendo." (63) 

També a finals del vuit-cents, els habitants d'Elx 

demanaven encara permís a l'ajuntament per a prendre aigua 

d'aquestes fonts d'aigua salada per al seu ús domèstic, com 

ara Jaume Botella i Marco el 1898, Josep Sanchez i Serra el 

1899 o Rafael Boix i Cerdá el 1903. (64) 
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NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 15-05-1851, 14-07-1851, 

22-09-1851, 30-10-1851 i 15-12-1851, AHME. 

(02) Ibídem, actes del 15-01-1852, 22-03-1852, 10-05-1852, 

13-09-1852 i 25-11-1852, AHME. 

(03) Ibídem, actes del 09-01-1853, 28-02-1853, 28-03-1853, 

09-05-1853, 27-06-1853, 18-07-1853, 08-08-1853, 29-08-1853, 

22-09-1853, 12-12-1853 i 26-12-1853, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 06-07-1855, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 18-08-1853, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 14-11-1856, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 09-10-1857, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 30-10-1857, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 04-01-1861, AHME. 

(10) Llig. 6, exp. 7, AHME. 

(11) Llig. 6, exp. 8, AHME. 

(12) Llig. 6, exps. 9 i 11, AHME. 

(13) Libro de cabildos, acta del 17-12-1862; llig. 6, exps. 12 i 13, 

AHME. 

(14) Ibídem, acta del 21-01-1859, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 26-03-1861, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 08-05-1860, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 14-05-1861, AHME. 

(18) Ibídem, actes del 19-06-1861 i 26-06-1861, AHME. 

(19) Ibídem, actes del 23-10-1861 i 17-11-1861, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 18-12-1861, AHME. 

(21) Ibídem, actes del 19-02-1862 i 26-02-1862, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 29-10-1862, AHME. 

(23) Llig. 6, exp. 10, AHME. 

(24) Devem aquestes notícies a Joan Calduch. 

(25) Llig. 6, exp. 17, AHME. 

(26) Libro de cabildos, acta del 14-01-1863, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 27-01-1864, AHME. 

(28) Ibídem, actes del 03-02-1864 i 16-02-1864, AHME. 

(29) Ibídem, acta del 21-06-1865, AHME. 

(30) Llig. 6, exp. 18, AHME. 

(31) Libro de cabildos, actes del 13-09-1866 i 19-09-1866, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 22-09-1866, AHME. 

(33) Ibídem, acta del 14-08-1867; 11ig. 6, exps. 15 i 16, AHME. 

(34) Llig. 6, exp. 19, AHME. 

(35) Llig. 6, exp. 21, AHME. 

(36) Libro de cabildos, acta del 22-06-1871, AHME. 

(37) Ibídem, acta del 23-11-1879, AHME. 

(38) Ibídem, acta del 22-10-1880, AHME. 

(39) Ibídem, acta del 27-09-1881, AHME. 

(40) Ibídem, acta del 23-03-1882, AHME. 

(41) Ibídem, acta del 10-08-1876, AHME. 

(42) Ibídem, acta del 24-08-1882, AHME. 

(43) Ibídem, acta del 16-12-1886, AHME. 

(44) Ibídem, acta del 06-01-1887; Juntas municipales, acta del 

06-01-1887, AHME. 

(45) Llig. 35, exp. 2, AHME. 

(46) Libro de cabildos, acta del 06-10-1887, AHME. 

(47) Ibídem, acta del 11-08-1887, AHME. 

(48) Llig. 1, exp. 15, AHME. 

(49) Libro de cabildos, actes del 07-12-1887 i 15-12-1887; 11ig. 1, 

exp. 17, AHME. 

(50) Ibídem, acta del 15-12-1887, AIIME. 

(51) Ibídem, acta del 02-05-1889, AHME. 

(52) Ibídem, actes del 12-06-1890 i 17-07-1890, AHME. 

(53) Ibídem, acta del 11-10-1894, AHME. 

(54) Llig. 35, exp. 3, AHME. 

(55) Libro de cabildos, acta del 30-05-1896; llig. 6, exp. 27, 

AHME. 

(56) Ibídem, acta del 09-10-1897, AHME. 

(57) Ibídem, acta del 01-12-1887; llig. 7, exp. 20, AHME. 

(58) Ibídem, actes del 05-11-1892 i 17-12-1892; llig. 7, exp. 37, 

AHME. 

(59) Ibídem, acta 18-07-1891, AHME. 

(60) Ibídem, acta 30-07-1891, AHME. 

(61) Ibídem, acta del 20-04-1893, AHME. 

(62) Llig. 7, exp. 36, AHME. 

(63) Libro de cabildos, acta del 26-03-1885, AHME. 

(64) Llig. 7, exps. 38, 39 i 41, AHME. 

 

09. CONDUCCIONS PRIVADES D'AIGUA POTABLE 

 

Als anys setanta, després del desastre que foren les obres de 

nova conducció de l'aigua dolça, l'ajuntament va rebre 

diverses ofertes de particulars per a construir noves 

conduccions d'aigua i per a fer noves prospeccions. El 

primer fou un tal Francesc Barrufet qui el 23-10-1871 

exposà que sabia com portar més aigua potable a Elx i oferia 

fer un contracte amb el municipi per a portar endavant 

l'obra. Malgrat no oferir cap dada tècnica sobre el projecte, 

sinó només la possibilitat de portar més aigua, l'ajuntament 

acceptà el tracte i les condicions del Barrufet, facultà 

l'alcalde per a establir el compromís i pagà més endavant les 

despeses de l'escriptura. Tanmateix no tenim notícia dels 

resultats d'aquest projecte. (01) El 1874 fou un tal Joan 

Maria Jovasín, "ingeniero del ferrocarril del Bajo Aragón", 

qui s'oferí al municipi per a fer el projecte i les obres de 

portada d'aigua potable. (02) I el 17-03-1880 fou 

Bonaventura Bachiller, "ingeniero con titulo del Gobierno 

Español" qui oferia els seus coneixements per a extreure 

aigua subterrània. (03) 

Pel que fa al subministrament privat, a principi dels 

vuitanta, els particulars feren les primeres obres i 

intal·lacions per a portar a Elx aigua potable i vendre-la. El 

1881, Pasqual Navarro demanà permís per a "practicar los 

estudios convenientes y levantar los planos" per a portar, des 

del Planet, en el partit rural de les Vallongues, "las aguas 

que tiene alumbradas en terreno de su propiedad." Com 

sempre que es tractava d'aigua, l'ajuntament atorgá el 

permís, considerant que 

"de llevarlo a efecto se introduce con ello en la población una 

mejora de gran valía, puesto que tanta falta tiene esta localidad de 

buenas aguas potables." 

Uns mesos després aquest Navarro també demanà 

la concessió per a portar l'aigua i l'exempció d'impostos i 

gravamens de tot tipus. (04) I el 1882 ja tenia en construcció 

tres fonts per a la venda al públic de l'aigua del Planet de les 

Vallongues. Aquestes fonts es trobaven situades en les 

places de la Fruita, del Salvador i del Raval de Sant Joan. 

Els veïns de la plaça del Salvador protestaren perque s'hi 

pensava col·locar un abeurador i 

"siendo muy reducida dicha plaza, pueden causar perjuicio a la 

salud pública las inmudicias que en ella habían de dejar las 

cavallerías." 

Aquell mateix any s’acabaren les obres de les tres 
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fonts i, segons feia constar l'alcalde de forma expressa en 

Capítol perquè constàs en els llibres d'actes, el 02-08-1882 

es van obrir al públic i es pogué comprar l'aigua. (05) Però 

aquesta primera instal·lació privada d'aigua potable des del 

Planet tingué una curta vida, ja que les conduccions foren 

desmuntades ja el 1898, quan la "Compañía de ferrocarriles 

andaluces" demanà 

"levantar las tuberías de hierro establecidas en las calles de esta 

población para conducir las aguas del Planet, por no responder ya al 

fin para que fueron colocadas." 

L'ajuntament acordà autoritzar-ho, sempre i quan 

quedassen els carrers 

"en perfecto estado, de igual modo que estaban antes de las 

referidas obras y, si levantaran también las tuberías que hay en la 

plaza de Abastos, dejarán igualmente el piso de ésta de portland, 

como está en la actualidad." (06) 

Però el gran projecte de comercialització d'aigua 

potable a Elx s'inicià a final de segle, quan l'empresa 

propietària de l'aigua de l'Alcoraia demanà llicéncia per a fer 

instal·lacions pel poble per tal d'instal·lar-s'hi. Aquestes 

fonts de l'Alcoraia foren una de les institucions més 

importants de la primera meitat del nou-cents a Elx. Hi 

tenien interessos econòmics diversos empresaris, 

professionals i polítics il·licitans ben coneguts a la població, 

com ara Manuel Gómez i Valdivia, Joaquim Roman, Vicent 

Sansano i Fenoll i Leopold Gonzàlvez. (07) Aquesta aigua 

de l'Alcoraia havia estat oferida els anys vuitanta a 

l'ajuntament d'Alacant, però el cabal era insuficient. Amb 

tot, el marquès de Benalua oferí l'aigua de l'Alcoraia 

gratuïtament per a la font del passeig dels Màrtirs, però a 

partir del 1888, amb l'abastiment en règim exclusiu d'aigua 

de Saix, la de l'Alcoraia quedà obsoleta i a cap al 1896 va 

ser substituïda totalment. Com ha observat Calduch, el tema 

de l"exclussivitat" de l'abastiment d'aigua, demanada i 

atorgada tant a Alacant com a Elx — ço és del monopoli 

d'un servei públic que l'autoritat municipal consentia en 

favor d'una companyia privada— es trobava present a totes 

les ciutats de finals del vuit-cents, un moment en el qual la 

burgesia triomfant se superposava a l'interès general. (08) 

A Elx, el 1899 la companyia demanà "apoyo y 

protección moral por parte del Ayuntamiento" per al seu 

projecte de portada d'aigua a la ciutat i el Capítol acordà 

recabar l’informe d’una comissió especial. (09) La comissió 

féu aquest informe, vist per la junta municipal, sobre la  

"solicitud de autorización de los dueños de las aguas de la Alcoraya 

para contribuir al mejor abastecimiento de las potables de esta 

población." 

Hom considerà que el projecte era beneficiós, 

"ya que con él se asegura la abundancia de aguas, aún en las épocas 

en que por las deficiencias de la tubería que hoy conduce las 

propias del Ayuntamiento se carece de éstas, y sin que ello pueda 

significar el abandono de éstas." 

Així doncs, s'acordà accedir a la petició de la 

companyia, establint unes condicions contractuals entre 

ambdues parts. D'una banda, l'ajuntament quedava obligat a 

cedir 

"el uso gratuito para la conducción de los terrenos, vías, plazas y 

calles de propiedad del Municipio, [...] eximir ese servicio de todo 

impuesto [y] amparar en todo tiempo a los dueños de las aguas en 

el disfrute tranquilo y absoluto del servicio de suministro de aguas a 

la población, particularmente no consintiendo ni autorizando el 

disfrute exclusivo de toda otra empresa dedicada al mismo objeto 

sin que ésta indemnizara aquella de los gastos de conducción y 

distribución." 

Finalmente, l'ajuntament acordà promoure l'expedient 

perquè el projecte fos declarat d'utilitat pública. L'empresa, 

per la seua banda, es comprometia, en primer lloc, a  

"conceder y colocar gratuitamente una acometida de sus aguas en el 

Hospital de la Caridad y otra en la casa Ayuntamiento, para uso 

exclusivo de estos establecimientos." 

També havia de 

"regar con dichas aguas los árboles que el Ayuntamiento disponga 

plantar en sitios próximos a la instalación de las fuentes o kioskos 

para la venta de agua." 

Y, finalment, havia de deixar 

"las vías públicas en el mismo ser y estado que las recibió la 

empresa, si en alguna ocasión resuelve levantar las tuberías." (10) 

Com veurem més endavant, les fonts de l'Alcoraia 

s'inauguraren als dos anys, el 1901 i van prestar els seus 

serveis d'abastiment domiciliari fins els anys quaranta del 

segle XX. 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 17-07-1871; llig. 6, exp. 26, 

AHME. 

(02) Llig. 6, exp. 22, AHME. 

(03) Llig. 6, exp. 24, AHME. 

(04) Libro de cabildos, actes del 11-08-1881 i 20-10-1881; llig. 6, 

exp. 25, AHME. 

(05) Libro de cabildos, actes del 23-03-1882 i 03-08-1882, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 17-12-1898, AHME. 

(07) Francisco MORENO, El movimiento obrero en Elche, 1987, p. 

55-56. 

(08) Devem la dada a Joan Calduch. 

(09) Libro de cabildos, acta del 10-06-1899, AHME. 

(10) Junta municipal, acta del 17-06-1899, AHME. 

 

2.02. CARRETERES I FERROCARRILS 

 

Quan Ildefons Cerdà, a les primeres pàgines de la Teoría 

General de la Urbanización, rememorà el fort impacte que li 

causà veure l'aplicació de la màquina de vapor a la indústria, 

els vaixells i el ferrocarril, considerà que el caràcter distintiu 

de la nova civilització que veia nàixer i per a la qual 

entreveia "nuevos horizontes, dilatados, inmensos, un 

mundo nuevo para la ciencia", era, justament, "el 

movimiento y la comunicatividad." (01) Quedaven, doncs, 

en el mateix origen de la urbanística moderna, segons un 

dels seus grans tractadistes clàssics, una nova relació entre 

les persones i els llocs, unes noves comunicacions i un nou 

moviment. Aquest era l'element característic del segle a 

partir del qual s'havia de canviar les ciutats i s'havia de 

produir la seua especialització funcional. Com assenyala 

Calduch, a meitat del vuit-cents, la funció dominant de les 

ciutats i el procés de creixement al qual estaven sotmeses, 

condicionà el devenir urbà. Però la caracterització funcional 

de les ciutats vingué marcada per la seua inserció en 

estructures territorials de gran abast, definides 

fonamentalment per la xarxa de comunicacions, carreteres i 

ferrocarrils, que aleshores començava a fer-se realitat 
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després d'un segle de preparació. La manera com cada ciutat 

es connectà a la xarxa de comunicacions general va marcar, 

fora de l'àmbit urbà i el seu entorn immediat, l'evolució de la 

història urbana, en funció del valor estratègic de cada ciutat 

per a l'intercanvi de mercaderies i matèries primeres, com 

també de les seues possibilitats d'industrialització i 

desenvolupament econòmic. S'originaren, així, en relació 

amb la xarxa de comunicacions, els problemes urbans bàsics 

de la segona meitat del vuit-cents: l'expansió de les ciutats i 

la construcció d'habitatges. (02) Com assenyala Calduch, al 

vuit-cents l'estat entengué que eren de la seua competència 

exclussiva tot tipus d'obres públiques i, per tant, només el 

govern hi podia actuar. Hom assenyalà directrius, criteris i 

prioritats en ferrocarrils, ponts, carreteres, canals, etc., 

moltes vegades al marge o en contra dels interessos de les 

ciutats afectades, la qual cosa, en tals cassos, originà una 

sensació d'impotència i desilusió en uns poders locals que se 

sentien marginats d'una àrea de decissió que els afectava 

directament. Però la construcció d'una moderna xarxa 

d'infraestructures i comunicacions era la condició territorial 

prèvia imprescindible per al desenvolupament capitalista i 

industrial de l'Estat espanyol i, per a conseguir-ho, el govern 

dictà una legislació tendent a reorganitzar estatalment les 

obres públiques. Així, la Llei d'Expropiació Forzosa, basada 

en l'Estatut Reial del 1834, va permetre el traçat i l'execució 

de la xarxa de carreteres i ferrocarrils en consagrar les 

garanties dels propietaris enfront de les actuacions de 

l'administració i, a la vegada, establir la prioritat del benefici 

i utilitat pública enfront del privat. (03) 

A Elx, durant la primera meitat del vuit-cents, el 

consell seguí encarregat del manteniment dels vells camins 

d'origen medieval, com també de l'important pont de pedra 

sobre el riu Vinalopó. Però durant la segona meitat del segle 

s'hi van construir tres eixos viaris i un ferroviari que 

marcaren les transformacions urbanes de la població i 

ajudaren a la seua caracterització funcional com a ciutat 

industrial. Els tres eixos viaris van ser la carretera d'Alacant 

a Múrcia en direcció llevant-ponent, que fou el més 

important, ja que travessà pel centre tota la ciutat; la 

carretera d'Asp a Santa Pola en direcció nord-oest sud-est, 

que aprofitava en part el traçat de l'anterior, i la carretera de 

Dolors en direcció sud, amb la qual Elx es vinculava amb els 

pobles de l'horta del Segura. D'altra banda, el traçat del 

ferrocarril, de la línia d'Alacant a Múrcia, envoltà la ciutat 

pel nord, travessant els horts de palmeres. Amb aquests 

eixos, la ciutat d'Elx quedava comunicada amb el port 

d'Alacant i també, des d'aquesta ciutat, amb els grans centres 

de l'estat on residien el poder comercial i el polític, València, 

Barcelona i Madrid. 

Les noves carreteres traçades en les últimes tres 

dècades del vuit-cents, com també el ferrocarril d'Alacant a 

Múrcia, tingueren també una gran importància en la 

formalització de la ciutat del segle XX ja que foren les línies 

fonamentals de desenvolupament i ocupació del territori. En 

tant que eixos estructurants d'aquest territori, d'una gran 

potència formal, en ells s'ha recolzat el traçat dels nous 

barris i dels eixamples durant tot el nou-cents i han exercit 

una forta atracció envers molts establiments industrials i 

comercials, que s'han instal·lat en les seues proximitats, bé 

formant barris planificats, bé agrupacions espontànies 

d'habitatges o de fàbriques. Aquest nou sistema viari i de 

transport, ferrocarril (1884), carreteres (1863-1889) i 

tramvies, que tenia tanta importància per a la ciutat d'Elx, es 

superposà sobre la trama territorial preexistent de camins 

vells, fites de propietats, sistema de reg, etc. i marcà 

l'evolució urbana de la ciutat durant els següents cent anys, 

esdevenint imprescindible per al seu funcionament. 

Aquestes vies de comunicació, especialment les carreteres 

d'Alacant, Crevillent i Asp i el traçat del ferrocarril, en tant 

que actuacions estratègiques de transformació urbana, han 

estat les peces mestres que han dirigit l'expansió de la ciutat i 

la direcció del traçat de les diverses quadrícules dels 

eixamples. (04) Assenyalem el tracte i la cura que 

l'ajuntament tingué amb les noves vies de comunicació. 

Com veurem, en les atentes consideracions que el Capítol 

feia als llibres d'actes sobre el traçat del ferrocarril i de les 

carreteres, s'evidenciava no sols la importància que hom 

donava a les noves comunicacions, sinó també la relació que 

s'hi establia amb els antics camins medievals i les propietats 

rurals, el manteniment dels quals havia estat a càrrec del 

municipi. Fet i fet, l'ajuntament mostrà tothora una gran 

preocupació pel traçat d'aquestes vies a través del nostre 

terme, ja que per als capitulars, en realitat, no eren sino nous 

camins públics, que, per tant, calia considerar com a cosa 

pròpia. 

 

NOTES 

(01) Ildefonso CERDÁ, Teoría General de la Urbanización (1867), 

Madrid, 1968, vol. 1, p. 8. 

(02) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 258-259. 

(03) Ibídem, p. 185, 193-194, 263. 

(04) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 147. 

 

00. CAMINS 

 

A principi del vuit-cents, els camins del terme d'Elx 

continuaven sota el control de la Real Junta de Caminos del 

bisbat d'Orola creada, com hem vist, pels governs il·lustrats 

durant el set-cents. El 1802 aquesta junta autoritzà la vila a 

gastar fins 3.000 reals en la composició de diverso passos i 

camins del municipi, entre ells el camí reial d'Alacant. (01) 

Els materials per a compondre aquests camins, per cert, 

s'amuntegaven al lloc que les actes municipals anomenaven 

plaça del Terreguero, el qual comprenia els terrenys de la 

vila que donaven sobre la rambla del Vinalopó, terrenys que, 

com veurem, foren ocupats, a poc a poc, amb edificació 

entre el vuit-cents i el nou-cents. (02) A començament de 

segle el municipi continuà també amb els intents de millorar 

la xarxa de camins existents, procurant-ne l'ampliació, la 

neteja i la plantació d’arbres. Així, el 1806 el Capítol acusà 

rebut i manà que s'acomplís un manament del secretari de la 

junta de camins d'Oriola relativa a una Reial Ordre segons la 

qual 

"la jurisdicción de caminos entendida hasta aora con propiedad en 

las carreteras generales se ha regulado a treinta varas colaterales de 

los caminos, para proporcionar por este medio la seguridad y recreo 

de los caminantes, quitando los embarazos que podría inutilizarle." 

S'havia també de 

"fijar el conocimiento relativo al arbolado que se hubiese plantado 
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y plantase para adorno y comodidad de los caminos, puentes y 

entradas de los pueblos." (03) 

La guerra i les epidèmies de les primeres dècades 

del vuit-cents feren que hom no es preocupàs dels camins en 

molts anys, fins el 1830, ja en els primers anys de la 

construcció de la ciutat burgesa, quan el síndic procurador 

general exposà que els camins públics i les entrades a la vila 

es trobaven en un estat de total abandó, "en grave perjuicio 

de todos los traginantes, y todo contra la Ynstrucción de 

policía", per la qual cosa requeria del Capítol que s'acordàs 

la composició dels camins reials, "a saber, el de Alicante, de 

Castilla, de Orihuela y el de Valencia." Es nomenaren 

comissaris i, com era habitual, els veïns i moradors dels 

partits rurals per on travessaven els camins havien de 

contribuir a l'execució de les obres amb carros, cavalleries i 

mà d'obra, "guardando entre ellos la debida igualdad que no 

sea más gravoso a unos que a otros el trabajo." També 

s'acordà la composició dels camins veïnals del terme. (04) 

Uns anys després, el 1841, era ja la comissió d'ornat qui 

s'encarregava de composar els camins a les eixides de la 

població. (05) I a meitat de segle tornà a arribar a Elx una 

certa preocupació governamental per les vies de 

comunicació quan el 1843 la superioritat demanà una 

"relación circunstanciada de los caminos del término." El 

Capítol acordà nomenar Lluís Castaño i Pere Fluixà, 

agrimensors "y personas inteligentes en la materia", per a fer 

el plànol amb els camins del terme que s'havia d'enviar a 

Alacant. (06) 

Aquests anys centrals del segle, l'ajuntament seguí 

encarregant-se com podia de la composició dels camins del 

municipi. Així, el 1853 s'acordà que les prestacions per a 

camins veïnals es farien l'any següent en el d'Elx a Santa 

Pola, 

"porque si bien sus gastos se presupuestaron para el año anterior y 

actual, no ha podido llevarse a efecto su reparación porque las 

muchas ocupaciones que rodean al Director de caminos vecinales 

de este partido no le han permitido dedicarse a trazar las líneas que 

debe seguir el de Santa Pola." 

Els veïns continuaven havent de contribuir a tals 

reparacions, les quals hom preveia que es fessen durant els 

mesos de l'estiu i primavera, entre març i novembre. La 

col·laboració dels veïns es fixava en jornals, carros i 

cavalleries, establint l'equivalència de les prestacions en 

diners: un jornal de peó valia tres reals i mig, una cavalleria 

major, quatre i mig, un carro de a mula, sis reals i mig, un 

carro de a parell, onze i mig i un carro de a tres mules, setze 

i mig. (07) En una data tan avançada com el 1861 es tornà a 

veure encara en Capítol la necessitat de composar els camins 

veïnals i s'assenyalà la contribució dels veïns, els torns 

establerts i les equivalències en diners de les prestacions 

personals. (08) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 22-03-1802, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 01-10-1802, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 07-02-1806 i memorial annexe, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 05-02-1830, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 18-01-1841, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 01-06-1843, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 20-10-1853, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 19-04-1861, AHME. 

 

01. PONT VELL 

 

El pont de Santa Teresa o pont Vell fou la gran 

infraestructura setcentista construïda pel consell d'Elx que es 

va integrar en el nou sistema de carreteres, formant part tant 

de la d'Alacant a Crevillent com de la d'Asp a Santa Pola. 

Tots els camins de la població hi confluïen i la vila en tingué 

una especial cura i consideració de l'obra. A principi del 

vuit-cents hom continuà amb la pràctica d'arenar el pont, 

com hem vist que es feia durant el segle anterior, però la 

fàbrica es trobava malmesa, com també hem vist. El 1801, el 

Capítol va veure un certificat del mestre Garcia de 58 reals 

per haver posat grava o arena en la calçada del pont. (01) I el 

mateix any, el 27-11-1801, com ja havien fet repetides 

vegades els anys anteriors, els mestres d'obres titulars de la 

vila exposaren que el pont es trobava en eminent perill de 

desplomar-se "a causa de las repetidas e impetuosas 

crecientes de la Rambla ocurridas", especialment la de 

l'anterior 14 d'octubre, després de la qual 

"se ha escarnado considerablemente quasi toda la cadena que sirve 

de Baxa en que descansan los estribos." 

Segons els mestres, calia posar remei i evitar 

"la destrucción de este edificio tan necesario en esta villa y aún a 

los forasteros que trancitan estos parajes" 

observació en la qual semblava obrir-se pas una nova 

concepció del pont com a construcció vinculada a sistemes 

territorials més extensos que els estrictament urbans o 

municipals. El Capítol acordà formar expedient i enviar-lo al 

Consell de Castella. (02) Aquest informe es va repetir 

posteriorment i sempre s'insistí en la necessitat de reparar el 

pont. Així, el 21-07-1802, vist un altre informe de Felip 

Garcia i Joaquim Irles s'acordà que s'hi fes representació al 

"Príncipe de la Paz." (03) 

Uns mesos després es va rebre un comunicat de la 

junta de camins d'Oriola, pel qual es comunicava a la vila 

que el mateix inspector general de camins, Agustín de 

Bettancourt, havia autoritzat les obres de composició del 

pont. D'especial rellevància fou que la vila conseguís una 

intervenció directa de Bettancourt, com també l'escrit que hi 

dirigí, acordat a les propostes de noves vies de comunicació 

per a l'Estat espanyol. Bettancourt escrigué a la junta 

d'Oriola que 

"a Consequencia de Reposición dirigida por V. S. al Exmo. Sor 

Generalisimo Príncipe de la Paz, ha acordado la Dirección de 

Caminos que tome la misma conocimiento en la reparación del 

Puente único de esa villa que está a su salida en el Camino de 

Murcia y Andalucía." 

Així mateix s'hi deia que 

"para ello vea V. S. si encuentra arbitrio de buscar los 24 drs. que 

dice ser necesarios para ella, bien sea con calidad de reintegro de 

sus propios, o de algún arbitrio que temporalmente pudiese 

estableserse." 

Tanmateix es presentava el problema de que 

l'ajuntament no tenia diners i no es va trobar altra solució 

que demanar-ne a "los sugetos pudientes", segons acordà el 

Capítol el 20-08-1802. (04) La vila aprofità també que 

havien sobrat 300 lliures dels diners donats pel duc per a 

celebrar la vinguda dels reis el 1802 i li les demaná per a 
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gastar-los en l'obra de la cadena del pont, la qual cosa fou 

autoritzada pel senyor. (05) 

El 1804 l'ajuntament tornà a considerar la manera 

de traure diners per a reparar el pont, ja que el 20-7-1804 

s'havia rebut una ordre de l'intendent per a composar la 

cadena. (06) Les despeses, però, van ser summament magres 

els anys següents. Així el 1806 s'hi van gastar 308 reals, 

segons un certificat del mestre Garcia. (07) El 1807 foren 

274 reals els gastats en reparacions. (08) I el 1810 es 

gastaren tan sols 64 reals "en reparaciones del puente 

principal." (09) 

En tenir als casalicis les dues imatges de la Mare 

de Déu de l'Assumpció i de Sant Agatàngel, el pont Vell era, 

com avui en dia, objecte de culte. A més s'hi resava el rosari 

i, com ja hem vist, es recaptava almoina per fer-ne el 

manteniment. El 1810 hi hagué fins i tot conflicte entre dos 

veïns perque l'un havia fet promesa de mantenir els fanals 

d'enllumenament de les imatges i l'altre en tenia el dret. Tots 

dos presentaren les seues raons al Capítol que trià el qui li 

semblà més solvent. (10) 

El 1813 es continuà amb el costum d'arenar el pont 

i, així, aguest any el mestre titular Navarro presentà un 

certificat de 522 reals. (11) Però cap de les petites 

reparacions de principi del vuit-cents que hem descrit degué 

ser important ja que en la sessió del 09-11-1815, amb motiu 

del debat sobre assignar sou a l'alcalde major, es continuà 

parlant de la necessitat de composar la cadena del pont, a 

més de reparar la caserna i el pantà. (12) El 1818, el pont era 

un dels edificis que havia de revisar el comissari d'obres, 

càrrec que el Capítol requeria que es nomenàs prestament. 

Aquest any es van pagar 488 reals al mestre Francesc 

Navarro per "haver compuesto el piso del Puente principal." 

(13) El 1820, els síndics tornaren a informar sobre el mal 

estat del pont i feren una anàlisi de la història recent de la 

construcció, remuntant-se'n al 1793, quan, segons deien, una 

forta avinguda arrancà 

"las dos soleras de cantería que tenían los dos ojos del puente, 

llevándose las piedras sillares y arrancando la cadena de ambos 

ojos, formando un sequión en cada uno de ellos." 

Amb el temps, l'aigua que passava per aquest 

sequió havia soscavat 

"el macho que los divide, descarnando sus cimientos en tales 

términos que con las avenidas menores han dejado cuaci en el aire 

el tajamar del macho." 

Els síndics advertien que 

"se notan en la parte de levante grandes grietas que manifiestan un 

inminente riesgo de ser desplomado o llevárselo cualquiera 

mediana avenida [...] en gravísimo perjuicio del pueblo, del 

trajinero y del comercio." 

Hom insistia en els perjuis que portaria 

l'esfondrament del pont, com també en la necessitat que la 

junta de camins d'Oriola se'n fes càrrec de les reparacions, ja 

que mentre Elx col·laborava en el manteniment d'aquella 

junta, la junta no feia cap obra de camins en aquest terme 

municipal. (14) Uns mesos després el Capítol insistí en que 

dia rera dia augmentava el risc d’enrunament i que calia que 

les corts acordassen reparar-lo. Provisionalment, 

l'ajuntament acordà fer obres d'urgència perquè l'aigua de la 

rambla deixàs de fer-li mal, per a la qual cosa s'havien de 

massissar "las concavidades que hay en los simientos" i 

s'havia de dirigir l'aigua cap al centre dels dos ulls. Segons el 

llibre d'actes, per tal d'aconseguir-ho s'havia de formar 

"una rafa a la caída del ojo de levante, para que moviéndose con 

pares de trigilla las arenas, grava y piedras de la parte de la rambla 

que mira al norte, pudiera terreplanarse el barranco que han hecho 

las aguas de avenida en dicho ojo y quebrar su violencia contra el 

macho, para que puedan dirigirse y discorrer por el ojo de poniente, 

que por razón de estar abarrancado el terreno no pasan por él sino 

cuando la avenida ha sido con bastante copia de agua, sufriendo el 

macho y los simientos del ojo de Levante todo el embate de ella." 

(15) 

Deu dies després, el mestre titular de la vila 

presentà un certificat de 2.657 reals pel cost dels treballs 

fets, important quantitat amb la qual es palesa la lenta 

recuperació de la vila de la desfeta de la dècada dels deu. 

(16) 

Aquesta milloria econòmica de la vila es notà 

també en el fet que el 1821 es tornaren a gastar 568 reals en 

el pis del pont: el mestre d'obres Navarro presentà un 

certificat d'haver-hi posat "una capa de arena y demás que 

expresa el mismo." Aquesta tasca d'arenar el pont es va 

tornar a fer el 1822. (17) I les despeses de reparació 

continuaren sent habituals els anys vint. Així, el 1823 el 

mestre Francesc Navarro cobrà 644 reals per haver 

composat el pont. (18) El 1825 foren 414 reals els que es 

van gastar. (19) I el 1826 fou el mateix Capítol qui instà el 

comissari d'obres a que "se componga el piso principal del 

puente, como se ha hecho todos los años, no demorando esta 

operación por ser presisa." Aquell any costà 369 reals la 

reparació de la calçada i d'uns pedrisos d'obra que es veu 

que hi havia i els quals només hem trobat citats en aquesta 

ocasió. No sabem si es trobaven enmig del pont, vora les 

imatges dels casalicis, o al començament, vora la plaça del 

Pont. (20) 

Amb els terratrèmols del 1829, el pont patí greus 

danys, la qual cosa motivà l'intervenció dels mestres d'obres 

dels ajuntaments d'Alacant i d'Elx. L'informe de "Marcos 

Arques, Maestro de obras de la Real Academia de San 

Carlos, titular de la ciudad de Alicante y Jayme Agueda, 

también maestro de obras, titular de esta Villa de Elche", 

referia que com a conseqüència dels terratrèmols produïts 

del 21 al 29-03-1829, al pont Vell 

"se observa arruinada la cadena o solera de uno de sus ojos, la cual 

deve formarse a la mayor brevedad, porque de no practicar dicha 

composición podría con facilidad arruinarse el espresado puente a 

la menor avenida de agua: siendo también muy precisa la 

composición de las juntas o grietas que se observan y el asegurar 

algunas piedras de cantería que se miran en parte desunidas." (21) 

Després d'aquesta, no tenim més noticies del pont 

fins deu anys després, quan el 09-05-1838, el Capítol va 

considerar de bell nou que es trobava en mal estat. Així, es 

deia que 

"el grande puente de esta población que tanto interesa para la 

carretera de Murcia y demás pueblos del oeste, se halla 

amenasando ruina por sus simientos, socavados por las avenidas de 

agua." 

En conseqüència s'acordà "acudir a su pronta 

reparación", per a la qual cosa els mestres Vicent Penalva i 

Josep Gonsàlves havien de fer el pressupost de despeses. 

(22) 
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De l'interès que la vila seguia tenint per aquesta 

obra dóna idea que quan la diputació tornà els pressupostos 

municipals sense incloure la reparació del pont, l'ajuntament 

manà fer un nou expedient amb pressupost i amb explicació 

de la precisió de fer les obres i el tornà a enviar a la 

Diputació per a que aprovàs l'obra. (23) L'any següent la 

diputació contestà autoritzant que s'hi gastàs l'elevadíssima 

quantitat de 5.683 reals, íntegrament destinada a la reparació 

de la cadena. (24) Durant la segona meitat del segle, les 

reparacions afectaren també els elements accessoris. Així, el 

1855, quan sobraren 700 reals enviats des d'hisenda, el 

Capítol acordà emprar-los en posar dues baranes de fusta 

sobre les parets de pedra, 

"con el fin de evitar las repetidas desgracias que se han 

experimentado arrojándose al fondo de la rambla por casos 

desesperados." (25) 

Quan el 1864 el pont Vell s'hagué d'integrar en la 

xarxa general de comunicacions, formant part de la carretera 

d'Alacant a Múrcia, tal fet provocà queixes per part de 

l'ajuntament. L'alcalde, en una llarga exposició, féu constar 

que l'obra havia estat costejada pel comú dels veïns i 

demanava una indemnització: 

"el manífico Puente que hay en el río que pasa entre el pueblo y el 

barrio de Santa Teresa, cuyo puente fué construido y edificado en 

tiempos antiguos a costa de este vecindario, que prodigó sus 

recursos para la más fácil comunicación y correspondencia entre 

los moradores de uno y otro lado." 

Per tant considerava que d'igual manera que 

s'expropiaven i es pagaven les propietats, drets i servituds 

dels particulars que calien per a fer la nova carretera, l'estat 

havia de compensar la població per l'ús del pont: 

"dicho puente pertenece en propiedad y posesión al común de 

vecinos, que jamás pueden ser de peor condición que los 

particulares a quienes se ha indemnizado y se indemnizará del 

importe de las fincas que han sido objeto de espropiación para 

hacer el camino." 

L'alcalde insistia, finalment, en l'elevat cost que 

hauria representat per al govern la construcció d'un pont de 

nova planta per a travessar el riu, 

"toda vez que por su existencia se ha escusado el Gobierno y, en su 

representación, la empresa de la carretera, de construir otro que le 

hubiera costado muchos duros." 

En un principi es pensà en vendre'l, però la 

comissió d'ornat fou de l'opinió que de cap manera s'havia 

de vendre ja que el pont devia continuar sent propietat del 

poble. Però, això si, s'hauria d'escripturar un compromís 

amb el govern, perquè l'estat s'encarregàs de la conservació 

tant de la carretera que hi passava a sobre com del conjunt 

del pont. (26) 

Res de tot allò, però, es va aconseguir, sinó que, 

pel contrari, quan el 1865 es plantejà la reconstrucció de la 

barana del pont, l'enginyer de la carretera informà, i el 

govern acordà, que el contractista de la carretera no tenia 

cap obligació de fer la composició, ja que era competència 

de la municipalitat. (27) Així, vist que l'estat no es feia 

càrrec de les obres de manteniment, hagué de continuar 

fent-les l'ajuntament i el 1876 es va reparar el reixat de fusta 

i s'acordà pintar-lo "para su conservación y darle mejor 

resultado de la vista." (28) El 29-11-1888 s'acordà substituir 

aquesta antiga barana de fusta que es trobava en mal estat, 

per una altra de ferro, "dulce o fundido, según se creyera 

mas conveniente." (29) El 1889 s'aprovà fer aquesta 

reparació, amb un pressupost de 2.878 ptes. Es van substituir 

també les columnes de l'enllumenament públic, es va 

reforçar la barana de ferro, es posaren bancs davant dels 

casalicis i es van eixamplar les voravies. L'acta assenyalava, 

així, la 

"sustitución de las columnas de hierro para el alumbrado público y 

seguridad de la verja por pilastras de sillería, cartelas y farolas para 

el alumbrado, banquetas para delante de las capillas y ensanche del 

acerado, por resultar éste angosto, dado el bastante ancho que 

queda para la carretera." (30) 

A l'expedient d'aquesta important obra hi ha els 

plànols i demés documents del projecte, el qual fou redactat 

pel mestre d'obres Pere Navarro. Segons aquesta 

documentació, la part més important de l'intervenció fou el 

pretil del pont amb el nou reixat de ferro i les columnes de 

pedra. Com solia fer Navarro, a l'exposició de motius 

d'aquesta obra, s’indicava que l'ajuntament la feia 

"desarrollando su plan de reformas en la población, 

elebándola a la altura de los grandes centros." (31) També 

Ibarra tenia una bona opinió de l'obra, ja que, gairebé 

contemporàniament, el 1895, deia que aquesta barana de 

ferro sobre un nou pretil de pedra havia estat una "mejora 

que ha hermoseado mucho el puente." (32) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 29-05-1801, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 27-11-1801, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 21-07-1802, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 20-08-1802 i memorial annexe, AHME. 

(05) Ibídem, 1802, memorial núm. 18, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 01-08-1804, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 11-07-1806, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 11-07-1807, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 03-08-1810, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 10-10-1810 i memorials annexes, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 29-10-1813, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 09-11-1815, AHME. 

(13) Ibídem, actes del 26-06-1818 i 18-12-1818, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 07-07-1820, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 20-12-1820, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 30-12-1820, AHME. 

(17) Ibídem, actes del 14-11-1821 i 30-12-1822, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 26-08-1823, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 19-02-1825, AHME. 

(20) Ibídem, actes del 30-06-1826 i 12-07-1826, AHME. 

(21) Llig. 53, exp. 12, AHME. 

(22) Libro de cabildos, acta del 09-05-1838, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 27-07-1838, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 18-10-1839, AHME. 

(25) Ibídem, acta del 26-01-1855, AHME. Pedro IBARRA, Historia 

de Elche, 1895, p. 227. 

(26) Libro de cabildos, actes del 22-06-1864 i 06-07-1864, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 20-12-1865, AHME. 

(28) Ibídem, acta del 10-08-1876, AHME. 

(29) Ibídem, acta del 29-11-1888, AHME. 

(30) Ibídem, acta del 25-07-1889, AHME. 

(31) Llig. 1, exp. 53, AHME. 

(32) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 227. Vicente 
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GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 73. 

 

02. CARRETERES D'ALACANT I CREVILLENT 

 

A meitat del vuit-cents es dictà la normativa sobre carreteres 

amb un abast estatal. Segons Bassols, la Llei de Travesseres 

del 11-04-1849 disminuí les competències municipals en 

establir que seria el govern qui havia d'assenyalar els carrers 

i ravals subjectes a la servitud de travessera i que les 

ordenances municipals s'havien de sotmetre a les de policia 

de carreteres: 

"La imposición de la llamada servidumbre de travesía comportaba 

una auténtica sustitución de la competencia municipal por la estatal 

en materia de alineaciones, con las siguientes consecuencias: 

formación del plano de alineaciones de la travesia a cargo del 

Gobierno, con designación de las propiedades a ocupar; 

imposibilidad de modificación de las alineaciones y rasantes de la 

zona en relación con las obras particulares, y, respecto a los de 

interès público, solo podían sufrir variación, previa la modificación 

del plano primitivo; necesidad de obtener licencia especial para 

toda clase de obras y construcciones que se efectuen en la zona 

afectada por la servidumbre, licencia que debía atenerse 

prioritariamente a las normas sobre carreteras antes que a las de 

policía urbana." 

També el 22-07-1857 s'aprovà la Llei de 

Carreteres, amb una marcada tendència centralitzadora. I el 

07-09-1860 s'aprovà el Primer Pla Nacional de Carreteres. 

(01) Pel que fa a la construcció de les noves carreteres es 

portà a terme arreu l'estat durant la segona meitat del segle. 

Així, al Pais Valencià, segons Sanchis, entre els anys 1842 i 

1851, aprofitant un periode políticament tranquil, fou 

construïda la moderna carretera de València a Madrid per 

Quart, Bunyol i Requena. (02) 

Dins d'aquest marc de noves carreteres amb una 

normativa específica, a Elx, la nova carretera d'Alacant a 

Múrcia, de caràcter nacional, anomenada N-340, fou la 

primera de les noves vies de comunicació vuitcentistes que 

s’hi feia i fou construïda entre el 1852 i el 1865. Aquesta 

via, en passar per Elx, esdevingué el gran nou eix de la 

ciutat burgesa, en direcció est-oest, al voltant del qual es 

trobaven els seus edificis principals, com ara el casino, el 

convent de l'Encarnació (després glorieta del Dr. Campello), 

l'ajuntament i la plaça de Baix. En una ciutat tancada sobre 

si mateixa, completament envoltada pel riu i pels horts de 

palmeres, a la qual s'arribava a través de camins estrets i 

curvats, aquesta carretera significà l'obertura de l'espai urbà 

cap al món exterior, un nou horitzó des d'on venien vianants, 

carros, diligències i mercaderies. La "carretera", com se 

l'anomenava, per antonomàsia, travessà la ciutat per la 

Corredora, el carrer d'Alfons XII, el pont de Santa Teresa i 

el carrer Major del Pla. L'obertura de l'eix Alacant-Crevillent 

implicà la definitiva unió, configuració i presa de sentit de 

dos dels eixos més importants de la ciutat moderna: la 

Corredora i el carrer Major del Pla. Aquests eixos 

vertebraren la transformció de la ciutat i al seu voltant 

s'inicià, cap a ponent, l'ocupació dels barris del Pla de Sant 

Josep i del Pont Nou, amb els carrers d'Antonio Machado i 

de la Reina Victòria, mentre que cap a llevant sorgiren els 

barris de la Barrera i de la Llotja, al voltant de la avinguda 

d'Alacant. Per a fer aquesta nova carretera s'hagué d'obrir la 

Corredora pels dos extrems. Al carrer del Pont dels Ortissos, 

a llevant, es derrocà el 1865 la casa del comte d'Almodóvar i 

a la plaça de Baix, a ponent, es derrocà, també el 1865, la 

posada del Sol. (03) 

La primera notícia que tenim de la carretera és de 

1852, quan el governador de la província dirigí un ofici a 

l'ajuntament comunicant-li que s'havien entregat a l'enginyer 

provincial 15.000 reals per a la construcció de la carretera 

d'Alacant a Múrcia i prevenint 

"que se suministre a dicho ingeniero los peones y carros que 

necesite hasta la mitad de los votados por esta corporación y 

mayores contribuyentes para los caminos vecinales." (04) 

Tanmateix, fins deu anys després, el 1862, no se'n 

tornà a saber res. El 09-07-1862, el Capítol s'assabentà de la 

comunicació del governador, segons la qual s'havia aprovat 

"el segundo trozo del camino de primer orden del Alto de las 

Atalayas a Murcia", i enviava "la formación del expediente 

prevenido acerca de la travesía para esta población." El 

16-08-1862 s'havia de fer la subhasta de les obres. (05) 

També sabem que uns mesos després, el 10-09-1862, 

contestant una pregunta de l'ajuntament interessant-se sobre 

el traçat de les noves carreteres, el governador indicà que, en 

efecte, passarien per la nostra població tant la carretera de 

l'Alt de las Talaies a Múrcia, com la d'Asp a Santa Pola. (06) 

La part de la primera d'aquestes carreteres en 

direcció a Crevillent també s'originà el 1862, quan el 

governador comunicà a l'ajuntament el pla de reparació o 

formació de carreteres que afectava Elx. El capítol, vist el 

plànol de projectes de carreteres de la província, el 

08-10-1862 acordà 

"como útil y conveniente formar una carretera vecinal que 

partiendo de un punto inmediato al cuartel de caballería de esta 

población, se dirija por una línea recta a la inmediata de 

Crevillente, para lo cual se nombre una comisión para que, 

acompañada de un maestro de obras, inspeccionen dicho trayecto, 

describan la línea y formen el presupuesto de sus gastos." (07) 

Tanmateix, en contestació a la sol·licitud d'Elx, el 

governador comunicà 

"no ser llegado el caso de declararse provincial la carretera de esta 

villa a la de Crevillente y que a la brevedad posible se levantasen el 

plano y presupuesto y le fueran remitidos." 

L'ajuntament d'Elx acordà posar-se d'acord amb el 

de Crevillent i veure si allí hi havia alguna persona 

capacitada per a fer el treball. (08) 

Mentre que el tram de la carretera en direcció a 

Crevillent quedà aturat, el tram cap a Alacant anà apressa, 

creuant prestament la població. Així, el 1863, segons 

Ramos, es començà aquest primer tram, de la nova carretera 

entre Alacant i Elx, la qual s'anomenava, com diem, 

d'Alacant a Múrcia per l'Alt de les Talaies. A principi de 

novembre es començaren a arrancar les palmeres de l'hort de 

Gil que hi havia situades vora l'antic camí que esdevendria 

carretera, plantant-les més cap a dins. (09) I el 1864 ja 

s'estava treballant en la carretera per la part del raval de 

Santa Teresa, ja que uns veïns del carrer Major del Pla es 

queixaven de les obres, les quals feien que s'embassàs 

l'aigua de la pluja, i exposaven a l'ajuntament 

"los perjuicios que debían sufrir de continuar haciendo la carretera 

que debe atravesar de un estremo a otro de la calle del modo que se 

está haciendo hasta ahora, porque siendo muchas las avenidas de 
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las aguas que se reunen en aquel punto en las ocasiones de lluvias, 

era necesario facilitarles su salida de la cual carecerán si la carretera 

va en la misma forma que lleva en la actualidad." (10) 

Els veïns degueren insistir prou en les queixes, ja 

que uns mesos després, el 11-05-1864, l'ajuntament acordà 

comunicar a la diputació la necessitat d’'acabar aviat les 

obres "del camino carretera que atraviesa por esta villa, a fin 

de acallar el clamor de los vecinos por las incomodidades 

que sufren por su falta" (11) i l'any següent, el 14-03-1865 

es començà a derrocar la casa del comte d'Almodóvar, 

situada en el carrer del Pont dels Ortissos, per obrir la 

Corredora en l'extrem de llevant i enllaçar amb la carretera 

que venia des d'Alacant. (12) 

Malgrat l'intent de l'alcalde, com hem vist, 

d'obtenir alguna compensació per la cessió del pont Vell per 

a aquesta nova via, el 25-04-1866 el Capítol se n'assabentà 

que, pel contrari, la conservació de tota la travessera de la 

carretera per Elx quedava a càrrec de l'ajuntament, segons 

s'ordenava en una comunicació de la Direcció General 

d'Obres Públiques traslladada pel governador; a més es 

manava que l'enginyer provincial fes la recepcio definitiva 

del tros de carretera de l'Alt de les Talaies a Elx. (13) Uns 

anys després, però, el 1874, el Capítol tornà encara a intentar 

evitar aquelles despeses i demanà al govern que prengués al 

seu càrrec la conservació de la carretera, la qual era de 

compte del municipi, hagut compte que l'ajuntament ja havia 

cedit 

"gratis para dicha carretera el magnífico puente que une la ciudad 

con el Arrabal de Santa Teresa, que tan inmensos sacrificios y 

cuantiosos gastos costó a este vecindario." (14) 

No sabem els resultats d'aquesta gestió, però 

tornant arrere, a l'acabament de la carretera, aquesta es donà 

per acabada i començà a ser utilitzada pel públic el 

04-07-1865, segons exposà l'alcalde perquè constàs en l'acta 

municipal. També Ibarra donà el 1865 per a la construcció 

de la carretera d'Alacant. (15) 

La introducció de la nova carretera, ampla i recta, 

per dins de la ciutat, modificà els hàbits d'Elx, en fer passar 

per un centre cívic ara obert, tots els nous vehicles i viatgers. 

Ja el 1864, mentre que l'obra estava encara a mitges, el 

Capítol tractà sobre el lloc on s'havia de posar la fira de Sant 

Andreu i s'acordà oficiar l'enginyer director de les obres 

perquè els encarregats "de la carretera pública en 

construcción", no s'oposaren 

"a que se plante y se celebre la feria en la plaza Mayor, calle de San 

Roque y Corredera, donde siempre se ha hecho, quedando a cargo 

de este Ayuntamiento señalar otra vía para que, entretanto, transiten 

los carros." 

Ja aquest any, per cert, l'arrendador de la fira 

s'havia d'ajustar a un plànol que l'ajuntament havia dibuixat 

a propòsit per a instal·lar les parades. (16) Però ni la fira de 

Sant Andreu ni cap altre ús cívic no podia ja instal·lar-se 

com abans en la plaça de Baix i es van haver de traslladar a 

uns altres espais de la ciutat, deixant per al trànsit rodat tant 

la plaça de Baix com la Corredora. El 09-10-1884 

l'ajuntament acordà instal·lar la fira de Sant Andreu a la 

plaça de la Mercè i el passeig de Bru, 

"porque desde que se construyó la carretera del Alto de las Atalayas 

a Murcia, se vienen observando grandes inconvenientes en los días 

de feria porque la gran acumulación de gentes interrumpen de todo 

punto el tránsito de carruages por la mencionada plaza." (17) 

Pel que fa a les obres de la carretera d'Elx a 

Crevillent, demanades per l'ajuntament el 1862, començaren 

a fer-se el 1868. Després de la Revolució Gloriosa, el 

22-10-1868, l'ajuntament acordà dirigir-se al governador per 

a que s’iniciassen les obres amb la finalitat de donar treball 

als jornalers l'hivern següent, a més de "conseguir los 

beneficios que se reportarían con la terminación del trozo de 

carretera de esta villa a la de Crevillente." (18) El 1872 es 

trobava ja en construcció, ja que l'ajuntament tractà en 

Capítol el fet que en un barranc no es feien "las obras de 

fábrica, o sea el alcantarillado y muros indispensables", 

perquè hi pogués passar l'aigua de les avingudes. Vista la 

qüestió s'acordà comunicar-li-ho al governador, perquè 

donàs les ordres oportunes que evitassen els mals que, de 

bon segur, es produirien si no es feia bé l'obra. (19) Segons 

Ibarra, la carretera de Crevillent fou inaugurada el 

01-07-1872. (20) 

Assenyalem, per a acabar, que a final del nou-

cents, la incipient política municipal de tenir cura dels 

carrers s'estengué també a la reparació de certs trams de la 

travessera de la carretera de l'Alt de les Talaies, la qual, com 

hem vist, el municipi tenia l'obligació de mantenir, 

especialment la Corredora, on es començaren a fer 

reparacions d'una forma habitual. Així, el 02-09-1886, el 

Capítol considerà la "necesidad de afirmado en la carretera 

del Alto de las Atalayas, en la parte que cruza esta 

población", i s'acordà "proceder a recomponer dicho 

afirmado, alquilando para el arrastre de la grava o balastro 

los carros que [se] crean necesarios." (21) En aquella ocasió, 

però, no es degué fer res, ja que tres anys després, el 

14-11-1889, s'aprovaren les condicions econòmiques per a 

la subhasta de les obres 

"del firme de la carretera, desde la alcantarilla del final de la calle 

Mayor del Arrabal de Santa Teresa hasta la salida para Alicante." 

El mestre Pere Navarro redactà el projecte 

d'afermat, el qual comprenia només el plec de condicions i el 

pressupost. Entre el 1889 i el 1890 l'ajuntament adjudicà les 

obres, les quals s'acabaren amb el vist i plau de Navarro i de 

la comissió d'ornat. (22) I el 1891 l'ajuntament degué tornar 

a fer obres en aquesta carretera d'Alacant a Múrcia, ja que 

adjudicà per a tal finalitat l'adquisició de 200 m3 de grava i 

100 de pedralla. (23) 
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03. CARRETERES DE SANTA POLA I ASP 

 

Juntament amb l'eix Alacant-Crevillent, l'altre eix important 

per a l'estructuració i la formació de la ciutat moderna fou la 

nova carretera de Santa Pola a Novelda, que tenia rang de 

comarcal i que configurà a Elx un eix en direcció nord-oest 

sud-est. Com hem vist adés, ja el 1862 el governador 

confirmà a l'ajuntament que la carretera d'Asp a Santa Pola 

passaria per la nostra població, però no fou fins el 1873 que 

hi tornen a haver notícies, quan el Capítol hagué d'informar 

al governador sobre les dues solucions que li havien 

presentat per a aquesta carretera. En una llarga exposició 

raonada, el municipi trià una d'elles, la que seguia en la 

major part del trajecte "el camino antiguo, del que arrancan 

todas las propiedades del partido que atraviesa", ja que 

"adaptándose su trazado gozarán todas de su beneficio." 

Segons es deia, aquest traçat creuava terres de menys valor 

que l'altra, el pressupost de construcció era inferior i no 

corria tant de perill de veure's malmesa per les aigües en les 

canyades, barrancs i vessants que havia de travessar. (01) La 

primera part que s'acabà fou el tram entre Santa Pola i Elx, 

el qual s'inaugurà, segons Ibarra, el 01-08-1878. (02) El 

segon tram, entre Elx i Asp, es va inaugurar el 13-01-1889; 

segons es féu constar en l'acta municipal: 

"se dió al público el segundo trozo de la carretera de Aspe a Santa 

Pola, o sea el trayecto desde el puente llamado del Rey a dicha 

población de Aspe." (03) 

Aquesta carretera d'Asp a Santa Pola es recolzava 

als dos extrems de la població en la d'Alacant a Múrcia, 

constituint amb aquesta una única travessera per dins de la 

població antiga. Al lloc anomenat pont del Rei, vora la 

caserna de cavalleria, a ponent del raval de Santa Teresa, es 

creà un punt nodal, completat després, en fer-se el pont Nou, 

amb un altre més al nord, en el punt anomenat la Penya. 

Aquests vials i encreuaments van ser, unes dècades després, 

els punts i les línies bàsiques per on s'inicià la trama urbana 

que havia de seguir l'eixample de ponent. 

Un dels primers efectes del traçat d'aquesta 

carretera fou l'intent d'ocupar uns terrenys per a edificar a la 

vora, acordat pel Capítol el 1889, perfilant el raval de Santa 

Teresa. Però l'intent no va reeixir en aquesta ocasió perquè 

s'afectava la vessant de la Torre, el dret d'aigua de la qual era 

propietat del marquès de Carrús, qui establí un plet contra 

l'acord de l'ajuntament i el va guanyar. Es tractava del 

primer cas d'enfrontament entre l'administració pública que 

intentava urbanitzar terrenys en el marge dret del Vinalopó i 

els propietaris de drets d'aigua d'avinguda de la zona, els 

quals rebutjaven aquesta urbanització fins que van ser ells 

mateixos, de forma individual, qui la van promoure. El 

terrenys en qüestió es trobava situat a llevant de la carretera 

d'Asp, enfront del quarter Vell i el Capítol considerà, com 

era habitual, que aquest espai residual, 

"lejos de beneficiar a las casas inmediatas les perjudica 

notablemente, porque se convierten en depósito de inmundicias." 

Es proposà, doncs, vendre'l, 

"facilitando de este modo el medio de ermosear aquella parte y 

evitar los malos olores y feo aspecto para los habitantes de las casas 

limítrofes." 

S'acordà instruir l'expedient corresponent, veure si 

eren o no, efectivament, sobrants de via pública i, en cas 

afirmatiu, que el mestre Pere Navarro fes el plànol i la 

taxació. (04) Vistos els informes pertinents, s'acordà vendre 

les parcel·les de referència, però, com hem dit, el propietari 

de la Torre va recórrer als tribunals i, en guanyar el plet, 

l'acord municipal fou revocat per Reial Ordre del 

29-12-1890. En aquesta ordre es reconeixia 

"el perfecto derecho del recurrente a que corran por el cauce que, 

atravesando estos terrenos, conducen las aguas pluviales al predio 

dominante denominado Torre del Llano de San José, sin que pueda 

hacerse variación ni reforma ninguna en virtud de escritura 

otorgada en 1774 ante el Ayuntamiento de Elche y el marqués de la 

Torre de Carrús." (05) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 16-01-1873, AHME. 

(02) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 285. Pedro IBARRA, 
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(03) Libro de cabildos, acta del 17-01-1889, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 31-01-1889, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 21-02-1889 i nota marginal, AHME. 

 

04. CARRETERA DE DOLORS 

 

La carretera de Dolors, en direcció sud, completà el ventall 

de noves carreteres vuitcentistes que comunicaren la ciutat 

d'Elx amb la contrada del voltant. Aquesta via uní la 

població amb extenses parts del camp d'Elx i de la comarca 

del Baix Segura i suposà, a més, la recuperació i 

consolidació durant l'època contemporània, divuit segles 

després, d'una part de l'antic cardo maximus de la 

centuriació romana d'Illici, fossilitzat en la xarxa de camins. 

Fet i fet, moltes de les notícies de la construcció d'aquesta 

carretera apareixen vinculats a troballes arqueològiques 

replegades per Pere Ibarra a les seues efemèrides. 

La primera idea per a fer la carretera de Dolors fou 

del 1862, quan el Capítol plantejà al governador la seua 

necessitat, juntament amb la carretera de Crevillent. La vila, 

en una altra mostra de la seua vocació de centre comercial 

comarcal, considerava que calia fer una carretera que 

"comensando de esta villa empalme donde más convenga con la 

provincial de la de Dolores a las torres del Gaitan, pero que como 

esta vía sea beneficiosa para muchos pueblos de la provincia y su 

coste no puedan soportarlo las poblaciones con quienes colinda, se 
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acordó se proponga dicho camino como interesante a la provincia 

[...] para que se costee de les fondos de la Diputación Provincial." 

(01) 

Segons Ramos i Gozálvez, vuit anys després, el 

17-03-1870, començaren a fer-se les obres. (02) Tanmateix, 

aquesta data és contradictòria amb el fet que segons els 

llibres d'actes municipals, el 24-05-1877, l'ajuntament instà 

de bell nou la diputació perquè construís la carretera de 

Dolors, i evitar, així, l'atur produït per la seca d'aquells anys, 

"a fin de que pueda ocuparse dicha clase jornalera." (03) 

Segons les actes municipals les obres s'iniciaren tot seguit, 

però el mes d'agost següent la diputació acordà 

suspendre-les "por lo espuesto a calenturas malignas de 

Carrizales durante el verano." Segons el comunicat, hom 

esperava que els ajuntaments d'Elx i de Dolors conseguiren 

"recabar permisos de los dueños de los terrenos que no se 

padezcan dichas fiebres." (04) Segons Ibarra, la carretera de 

Dolors estava acabant-se a meitat dels anys noranta, en el 

moment d'escriure la seua Historia de Elche del 1895, com 

ell mateix feia constar en l'obra. (05) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 08-10-1862, AHME. 

(02) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 260. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 110. 

(03) Libro de cabildos, acta del 24-05-1877, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 02-08-1877, AHME. 

(05) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 285. 

 

05. TRANSPORT PÚBLIC 

 

En relació amb les noves vies de comunicació, al vuit-cents 

s'iniciaren també els moderns medis de transport públic 

interurbans, basats primer en el traçat dels antics camins, 

després en el ferrocarril i, posteriorment, en les carreteres. 

Segons Sanchis, el 1818 començà a funcionar el primer 

servei regular de la Real Diligencia Correo entre València i 

Barcelona, amb quatre dies de viatge, la qual s'amplià el 

1819 amb la línia València-Madrid, trajecte que durava vuit 

dies. (01) També, segons Ramos, el 22-03-1841 passà per 

Elx per primera vegada, una diligència o carruatge que 

anomenaven La Góndola i, tirat per sis mules, anava des de 

Múrcia fins Alacant, tot passant per Elx quatre vegades a la 

setmana i aturant-se al parador de Tadea, en la Porta 

d'Alacant, on es despatxaven els bitllets. (02) 

Però el projecte més interessant de transport públic 

interurbà a l'Elx del tercer quart del vuit-cents el va 

promoure el 1871 Francesc Esplugues i Giner, enginyer 

industrial d'Alacant, qui demanà a l'ajuntament 

"licencia o concesión para colocar el paso de un ferrocarril servido 

por fuerza animal por las calles del Piñón, Almórida, Puerta 

Morera, plaza de D. Pedro Mira y Barrio de San Gerónimo de esta 

ciudad." 

El projecte d'Esplugues era creuar els carrers 

esmentats amb un tramvia, 

"cuya línea ha de poner en comunicación los pueblos más 

importantes de la huerta de Orihuela con su capital y la de Murcia, 

pasando por Elche." 

Segons l'enginyer, aquest tramvia havia de ser 

també una millora per a les carreteres per on havia de 

circular, ja que 

"no impide ni entorpece el movimiento y tránsito en las mismas, las 

barras férreas están a la rasante del afirmado y la velocidad de su 

marcha permite que se crucen y aparten los vehículos ordinarios 

que encuentra a su paso, ni ofrece peligro alguno, pues sus 

convoyes pueden parar instantáneamente porque no llevan, como 

los otros trenes, esa arrolladora marcha, esa trepidación que 

conmueve ni ese ruido, ni esa aparición nebulosa del gas que 

espanta y aterra a las caballerías del tránsito." 

L'enginyer posava l'exemple d'Anglaterra, Bèlgica 

i França, on, segons ell, s'utilitzava aquest medi de transport  

"para enlazar los pueblos desheredados de las vías férreas, bien por 

su posición topográfica o bien porque, como sucede en esta parte de 

la provincia, los productos no son bastantes para dar un interès a las 

cuantiosas sumas que exige su construcción y explotación." 

Segons exposava, la diputació ja havia autoritzat la 

col·locació de la via 

"sobre el camino provincial que va de Elche a Dolores, así como 

por el que tiene proyectado y aprobado para unir Almoradí con 

Orihuela." (03) 

Vista la sol·licitud, l'ajuntament tingué en compte 

"las considerables utilidades y beneficios que dicho tranvía o 

ferrocarril debe proporcionar a la exportación de los frutos y 

cosechas que la huerta y campo de este término producen" 

i no dubtà en donar pemís per a instal·lar el tramvia, no sols 

pels carrers esmentats, sinó també per qualsevol altre lloc 

que en el moment d'anar a fer les obres li semblàs oportú al 

promotor. (04) No hi ha notícia que s'arribàs a instal·lar cap 

tramvia de tracció animal però, a canvi, el 15-06-1873, 

segons Ramos, s'establí una diligència que anava des d'Elx 

fins a Santa Pola. El cotxe havia d'eixir d'Elx "todas las 

tardes, a las cuatro, para Santa Pola, regresando al día 

siguiente a las seis de la mañana." (05) 

També s'instal·là cap al tomb de segle un tramvia 

de vapor d'Alacant a Crevillent per la nova carretera 

d'Alacant a Múrcia, el popular "tren Xitxarra", els 

antecedents del qual es remunten al 1881, abans de la 

inauguració del ferrocarril, quan Antoni Calopa instà un 

expedient per a declarar d'utilitat pública un tramvia que 

havia de fer l'itinerari Alacant-Elx-Crevillent. El governador 

envià l'expedient a informe de l'ajuntament, qui, sempre 

fervent partidari, com veiem, dels nous sistemes de 

comunicació, després d'un debat, acordà que "el 

establecimiento de este tranvía había de reportar muchas 

ventajas a la Población, de las que hoy carece." Es 

remarcava 

"la conveniencia de establecerlo tanto para la comodidad de 

transeuntes como para la más rápida circulación del comercio y 

frutas que se estraen de esta ciudad y su término." 

Amb el tramvia, deien, es podrien portar fins el 

port d'Alacant les espardenyes que es fabricaven a Elx i el 

transport de les quals ocupava "varios carros de tránsito", 

com també les collites de dàtils i magranes del nostre camp. 

També seria bo per als viatgers, ja que 

"el estrecho contacto con que se hallan los habitantes de esta con 

los de Alicante, tanto por el comercio como por las oficinas 

generales, hacen necesaria su continua traslación a la capital y que 

hoy no pueden efectuar más que cuando pasan los coches diarios, 

causándoles muchas veces los perjuicios consiguientes, por no 

poder presentarse enseguida que lo reclaman sus intereses." 
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Així, doncs, en opinió de l'ajuntament, l'empresa 

havia de declarar-se d'utilitat pública, però havia de quedar 

clar que seria obligació del particular la conservació de "la 

línea férrea dentro de la población, así como los puentes por 

donde la misma atraviese." (06) El 30-11-1882, l'ajuntament 

veié un informe de l'arquitecte Guardiola sobre el tramvia 

d'Alacant a Crevillent i es tornà a mostrar conforme amb les 

obres, sempre amb la condició que ho deixassen tot en el 

mateix estat que s'ho havien trobat i reparassen els 

desperfectes que s'haguessen produït en acabar-les. (07) 

Però van haver de passar dotze anys fins que es va presentar 

a l'ajuntament el plànol i la memòria del tren Xitxarra. Ho 

féu el 12-04-1894 la "Compañía Anónima del tranvía de 

Alicante Elche a Crevillente, en demanda y demostración de 

instalar, por la conveniencia que reporta, la estación de 

dicho tranvía en la plaza del Dr. Campello." L'expedient, 

però, quedà sobre la taula perquè els regidors poguessen 

examinar el projecte. (08) 

En certa manera, amb algun dels medis de 

transport que hem vist, sobretot amb el tramvia de mules a 

Dolors del 1871, ens trobem a Elx amb un cas semblant al 

que motivà l'observació feta per Bernardo Quirós de Estrada 

el 1868, segons la qual, el servei de vies a l'Estat espanyol 

era tan defectuós i tan car que, lluny d'afavorir el 

desenvolupament de l'agricultura i de la indústria, suposà el 

restabliment de les galeres i els carros de transport, 

"fenómeno de que sólo España ofrece ejemplo en el 

mundo." (09) Amb tot, aquesta proposta pretenia ampliar 

l'abast territorial dels ferrocarrils i les carreteres projectades 

o construïdes, donant eixida a través d'Elx cap a Alacant a la 

comarca del Baix Segura. Pel que fa al tren Xitxarra entre 

Alacant, Elx i Crevillent, es tractava d'un medi de transport 

paral·lel i complementari al ferrocarril d'Alacant a Múrcia, 

d'un abast comarcal i de característiques clarament urbanes 

en travessar per dins de les poblacions i trobar-se vinculat a 

l'itinerari de la carretera. 

 

NOTES 

(01) Manuel SANCHIS, La ciutat de Valencia, 1976, p. 418. 

(02) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 293. 

(03) Llig. 49, exp. 2, AHME. 

(04) Libro de cabildos, acta del 14-12-1871, AHME. 

(05) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 293. 

(06) Libro de cabildos, acta del 20-10-1881, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 30-11-1882, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 12-04-1894, AHME. 

(09) Citat en Josep FONTANA, Cambio económico y actitudes 

políticas, 1973, p. 119. 

 

06. FERROCARRIL 

 

Però a Elx el ferrocarril fou el nou medi de transport que 

canvià el sistema de comunicacions i transformà 

profundament amb el seu traçat la fesomia del territori i de la 

població, com passà, d’altra banda, arreu les ciutats d'Europa 

a partir del 1825, quan la locomotora de Stephenson féu el 

primer servei públic entre Stockton i Darlington, la primera 

línia oberta als viatgers. Segons Benevolo, els nous 

programes d'obres públiques, especialment el dels 

ferrocarrils, permeteren a l'administració pública modificar 

profundament la distribució territorial, fins i tot la dels 

centres habitats, com a conseqüència, entre altres coses, de 

la posició triada per les estacions ferroviàries en terrenys 

dels màrgens de la ciutat. Tanmateix, l'urgència i la 

complexitat de les exigéncies tècniques feren que passàs 

gairebé inadvertit el valor urbanístic global de les noves 

intervencions. D'altra banda, la legislació i l'experiència 

adquiriren un caràcter especialitzat, parcial, la qual cosa 

impedí veure les relacions i vinculacions entre els sectors. 

Fins i tot la mateixa legislació urbanistica moderna trobà 

aviat un greu obstable precisament en la legislació específica 

sobre ferrocarrils i obres públiques. (01) 

A l'Estat espanyol, segons Piñón i Alonso de 

Armiño, la construcció de la xarxa ferroviària es féu en tres 

etapes: el període comprés entre el 1848 i el 1855 es 

caracteritzà per la lentitud; entre el 1855 i el 1865, després 

d’aprovar-se la Llei de Ferrocarrils el 03-06-1855, es va 

accelerar el procés de construcció, econòmicament afavorit 

per la desamortització de Madoz, acceleració que es 

mantingué entre el 1875 i el 1900, quan els ferrocarrils 

començaren a ser rendibles. Tanmateix, Armiño i Piñón 

consideren que els grans beneficis dels ferrocarrils 

s'obtingueren ràpidament i a costa de la mateixa construcció 

de la xarxa ferroviària. Com assenyala Nadal, aquesta xarxa, 

si més no entre els anys 1855 i 1866, es va construir apressa 

i sense pensar-ho gaire, ja que el negoci raïa justament en 

construir-la. El traçat, doncs, tingué poc en compte les 

conveniències de la circulació interior i, des de l'origen, la 

major part d'aquest traçat es va pensar més com un 

instrument de colonització i d'explotació que com un 

instrument d'autèntic desenvolupament. (02) Fontana ha 

remarcat també el fracàs de les empreses ferroviàries a 

l'Estat espanyol i assenyala que ja des del 1864 es poden 

trobar testimonis que mostren la conciència del fracàs i la fi 

de les esperances dipositades en els ferrocarrils. Més tard, 

quan s'acabà el període de construcció intensiva i es 

començà l'explotació normal de les línies, es comprovà que 

els ferrocarrils espanyols produïen uns magres rendiments 

econòmics. (03) 

La instal·lacio del ferrocarril a Elx estigué marcada 

pel gran interès que el municipi mostrà des del primer 

moment, als anys quaranta del segle, per aquest medi de 

transport, actitud que, d'altra banda, com hem vist, també va 

mantenir envers tots els nous medis i vies de comunicació. 

La primera noticia que es té a Elx del ferrocarril fou el 

19-04-1844, quan el Capítol va veure una circular de la 

diputació provincial on se'n parlava. L'ajuntament acordà 

adherir-se ferventment a la idea de fer un camí de ferro, tot 

reconeixent els grans beneficis que reportaria a l'agricultura i 

el comerç d'Elx: 

"acuerda el cabildo manifestar a S. E. las incalculables ventajas que 

la realización del camino de hierro desde Madrid a Alicante 

reportaría a la agricultura y comercio de esta villa." (04) 

Més endavant, el 1852, hi hagué una reunió per a 

tractar de la construcció del ferrocarril d'Almansa a Alacant i 

el governador envià a l'ajuntament una circular on es 

demanava en quines coses podrien col·laborar els municipis. 

A Elx se celebrà una llarga sessió on els regidors van fer els 

discursos pertinents i debateren el tema, mostrant-se fervents 

partidaris de l'establiment del ferrocarril però prudents a 
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l'hora d'invertir-hi diners municipals. Segons l'acta de la 

sessió 

"se aplaudió con entusiasmo este gran pensamiento y [...] se 

pintaron con vivos coloridos las inmensas ventajas que havía de 

reportar a nuestra provincia, el lisonjero porvenir que le aguardaba 

si se daba cima a este proyecto y la animación y desarrollo que 

tendría la agricultura, industria y comercio." 

Segons es deia a la mateixa acta, 

"todos elogiaron a porfía el celo del Sr. Gobernador y el interès que 

manifestaba [...] pero sería prematuro y aun aventurado cualquier 

deliberación sobre venta de propios y creación de arbitrios." 

Els regidors votaren la qüestió i, per unanimitat, 

decidiren que era molt convenient i d'utilitat general per a la 

provincia la construcció del ferrocarril d'Almansa a Alacant 

però, també per unanimitat, s'acordà que no era del cas 

deliberar sobre la venta de béns de propis ni la creació 

d'impostos per a destinar els productes a la construcció del 

ferrocarril. (05) 

Però l'any següent el governador comunicà un reial 

decret relatiu a la construcció de ferrocarrils amb una 

circular on manifestava la seua esperança que l'ajuntament 

"acogerà esta real disposición tan favorablemente como 

merece", la qual cosa volia dir mitjançant una col·laboració 

econòmica. El Capítol contestà expressant la seua satisfacció 

davant les idees del govern i la fe que tenia en els avantatges 

de les comunicacions modernes, però que, tanmateix, n'era 

conscient que els problemes d'aquest terme només es 

podrien sol·lucionar amb aigua per al reg procedent del 

Xúquer, qüestió que era considerada urgent i prioritària per 

la burgesia agrària de meitat del vuit-cents: 

"esta Corporación reconoce el gran pensamiento del Gobierno y su 

interés por la prosperidad, fomento y desarrollo de la riqueza 

pública, y espera de aquel decreto estraordinarias ventajas, por cuya 

razón le prestará su más eficaz cooperación, si bien no puede dejar 

de hacerle presente que aunque las vías de comunicación podrán 

dar algún impulso a la abatida agricultura de este vasto término, 

nunca se tocarán sus efectos si no se lleva a cabo la canalización del 

Júcar u otro medio que proporcione aguas de riego a este Distrito 

municipal." (06) 

Després de la tempesta del 1853, hagut compte de 

la necessitat d'ajuts estatals que Elx tenia i com que el 

governador insistí, l'ajuntament, per tal de complaure'l i "aun 

cuando se hallaba la depositaría exhausta de fondos", 

comprà vint accions dels ferrocarrils que s'havien de pagar 

amb el producte de les accions del banc de Sant Ferran. 

Amb una claritat meridiana, el Capítol féu constar en l'acta 

que es compraven les accions 

"no sólo por gratitud a los beneficios recibidos, cuanto por los que 

esperaba dispensase en el sucesivo con respecto a los 

importantíssimos negocios que hoy tiene pendiente de resolución la 

municipalidad, especialmente el del perdón de la contribución de 

ynmuebles." (07) 

L'interès que l'ajuntament d'Elx tenia pel ferrocarril 

es tornà a palesar el 1861, quan la companyia concessionària 

del ferrocarril d'Albacete a Cartagena plantejà si era 

interessant per a la població una variació del traçat aprovat 

pel govern. Aquesta variació consistia en un nova línia que 

havia d'anar des de Novelda, per Elx, a Oriola i Múrcia. 

L'ajuntament, "comprendiendo lo favorable que sería para 

esta población la indicada variación", acordà escriure al 

govern manifestant el seu interès. També acordà que 

"para dar mayor apoyo al expresado pensamiento, se reuna un 

número de mayores contribuyentes de esta población en cifra 

elevada, para si lo creen oportuno se dirija otra exposición a 

nombre de los mismos y de todos los vecinos que a ella se 

adhieran." (08) 

Però el 1862, l'ajuntament se n'assabentà que la 

companyia concessionària havia iniciat estudis per a fer la 

"vía férrea de la estación de Novelda a Murcia por 

Crevillente, dejando en descubierto a esta población" i 

acordà immediatament que "se participase al empresario lo 

conveniente que le sería, y a esta villa, el que pase dicha vía 

por ella y se dirija a la de Crevillente." (09) També quan el 

1863 es publicà en el Butlletí Oficial el trajecte del 

ferrocarril de Novelda a Múrcia i s'advertí que no s'hi 

nomenava Elx, el Capítol tractà immediatament la qüestió i 

l'alcalde quedà encarregat de fer gestions per veure si havia 

estat una omissió o és que, finalment, s'havia variat el 

trajecte. (10) Però el governador tranquilitzà l'ajuntament i li 

comunicà que havia estat un error, ja que sí que es preveia 

que la línia de ferrocarril de Novelda a Múrcia passàs per 

Elx i que "este pueblo es el tercer punto por donde ha de 

pasar la línea férrea." L'ajuntament acordà publicar ban i que 

es fixassen edictes al públic "para conocimiento de todos." 

(11) 

Aquell mateix any del 1864, l'ajuntament i la 

companyia concessionària de la línia Alacant-Múrcia 

acordaren definitivamente quin seria el traçat del ferrocarril 

pel terme i per la població, com també la situació exacta de 

l'estació. La reunió, però, tingué més un caràcter comercial, 

en tant que es tractà també de la compra-venda d'accions, 

que de debat urbà o territorial. Com hem vist, hi havia un 

gran interès en l’arribada a Elx del ferrocarril, però 

importaven poc les condicions concretes ni del traçat de la 

línia ni de la situació de l'estació, malgrat ser fonamentals 

aquestes qüestions per a la transformació de la ciutat. 

L'alcalde exposà que el motiu de la reunió era 

"tratar y deliberar sobre la conveniencia del establecimiento de la 

espresada línea férrea, sitio en donde deba formarse la estación que 

ha de titularse de Elche, acciones que puedan y se comprometan a 

tomar este Municipio y sus vecinos y escojitar los demás medios 

que puedan conducir y exijan los referidos empresarios a fin de 

facilitar la pronta ejecución de aquel proyecto, que tanto conviene e 

interesa a esta populosa villa." 

Respecte al primer punt, la conveniència del 

ferrocarril, després d'algunes preguntes sobre els 

compromissos que adquiria l'empresa amb els compradors 

d'accions, 

"quedó resuelto por unanimidad de votos aceptar, como se 

aceptava, el establecimiento del Ferro-carril de Alicante a Murcia 

por esta villa, y que se contribuyese por el Ayuntamiento y 

vecindario en cuanto fuese posible para que se lleve a efecto." 

Pel que feia al traçat de la línia i l'emplaçament de 

l'estació, els representants de l'empresa exposaren 

"que el punto más apropiado por razones científicas para la 

formación de la línea y de conveniencia para el vecindario lo era el 

Huerto del Real, en medio del palmeral que circuye esta población, 

estramuros y al norte de la misma" 

la qual cosa fou també acceptada per tothom. Finalment 

s'exposà que s'havia de fer un pont sobre la rambla i 
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l'alcalde, preocupat per la qüestió del reg, demanà si es 

podria aprofitar per a construir per un costat del pont 

"un tubo o conducto de hierro para pasar las aguas de riego de una 

parte a la otra de la rambla y facilitar de este modo tan grande 

beneficio a las tierras de la parte de allá o de poniente, que son de 

secano." 

Els empresaris acceptaren la suggerència, però el 

pas de l'aigua no es féu mai fins els anys setanta del nostre 

segle, quan aquell viaducte es substituí per un pont amb el 

ferrocarril soterrat i s'hi disposaren totes les instal·lacions 

urbanes d'aigua, llum i clavegueram. Finalment es passà a 

discutir el tema de la compra d'accions, tant per part de 

l'ajuntament com per part dels regidors a títol particular. (12) 

Encara a finals del 1864, l'ajuntament respongué 

un llarg qüestionari tècnic i econòmic sobre el pla de 

ferrocarrils de l'estat i les característiques 

econòmico-productives de les zones que s'atravessarien. Pel 

que feia al nostre terme municipal, a l'ajuntament li 

semblaren bé els traçats de Novelda a Múrcia per Elx, i 

d'Elx a Alacant i d'Almoradi a Torrevella. El Capítol 

minimitzà els problemes tècnics i geofísics i comunicà que 

no hi hauria especials dificultats en el traçat de les línies 

fèrries, ja que encara que, segons es deia, 

"entre Novelda y Elche hay que atravessar unas cordilleras de 

montes y por la parte de Orihuela y Murcia, el rio de Segura, el 

coste para facilitar el paso por ambos puntos no deberá ser de 

mayor consideración." (13) 

El 1866 l'ajuntament es tornà a interessar pel 

ferrocarril i acordà dirigir una exposició a la reina, demanant 

de bell nou que passàs per Elx el ferrocarril d'Alacant a 

Múrcia, projectat, segons s'advertia, pel marquès de Verdier. 

(14) 

Segons Ramos, el 21-07-1867 es publicà en la 

Gaceta de Madrid el reial decret pel qual s'autoritzava al 

govern per a atorgar, sense subvenció de l'estat, la concessió 

de 

"un ferrocarril que, partiendo de Alicante y pasando por Elche, se 

acerque cuanto sea posible a Crevillente, siguiendo entre Catral y 

Dolores a Callosa y Orihuela para dirigirse a empalmar con la linea 

de Albacete a Cartagena en el punto más conveniente, con dos 

ramales: el uno de Elche que empalmará con la línea del mediodía 

en Novelda, a fin de continuar la gran línea del litoral en la forma 

que se establece en el plan general de ferro-carriles; y el otro a las 

Salinas del Estado en Torrevieja, desde el punto que más convenga 

desde la línea de Alicante a Murcia, que es objeto de este proyecto 

de Ley [...] El plazo para la construcción de este camino será de tres 

años, contados desde la fecha de la concesión." (15) 

Tanmateix, fins el 1869 no es publicà al Butlletí 

Oficial l'aprovació per la diputació provincial del projecte de 

ferrocarril d'Alacant a Múrcia per Elx, amb ramals a 

Novelda i Torrevella. Per tal de complir la llei, els traçats 

s'havien de declarar d'utilitat pública i fer-los saber a 

corporacions i particulars perquè poguessen presentar les 

reclamacions pertinents, quedant el projecte exposat al 

públic en la diputació d'Alacant. L'ajuntament d'Elx féu ban 

i edicte perquè el veïnat ho sabés i envià uns comissionats 

del municipi, entre ells el propi alcalde, per a examinar 

l'expedient. Vists els plànols i el projecte del ferrocarril, la 

comissió els trobà "conforme y beneficioso a esta 

población", i el Capítol acordà escriure al governador fent-

s’ho saber i remarcant "lo beneficioso y útil que puede ser a 

esta localidad el que a la brevedad posible se construya 

dicha vía." (16) 

A l'Arxiu Històric Municipal hi ha dos plànols 

impresos, sense data, amb el traçat de les línies d'aquest 

ferrocarril d'Alacant a Murcia, amb ramal d'Almoradí a 

Torrevella i de Murcia a Novelda, amb ramal d'Elx a 

Alacant. Un és anònim i porta per títol Ferrocarril de 

Alicante a Murcia con ramal de Almoradí a Torrevieja. 

Plano General. L'altre està signat per Luís Vergnies i Carlos 

Souton i es titula Ferrocarril de Murcia a Novelda con 

ramal de Elche a Alicante. (17) En aquest segon plànol 

Vergnies i Souton plantejaven una interessant triangulació 

entre Alacant, Elx i Novelda que fou intensament 

reivindicada per l'opinió pública il·licitana de principi del 

nou-cents, però que, dissortadament, no fou construïda mai i 

ens privà de tenir una comunicació més directa amb Madrid, 

València i Barcelona. Encara a final del segle la Direcció 

General d'Obres Públiques autoritzà un particular perquè fes 

els estudis de traçat d'un ferrocarril de via estreta que, des de 

l'estació de Novelda, havia d'anar per Asp i Elx fins 

Crevillent. L'ajuntament quedà enterat i expressà, com 

sempre, el seu ferm suport a l'idea, 

"por tratarse de una clase de obras que, indudablemente, había de 

producir señalados beneficios a esta población, por llevar en sí 

facilidades para el transporte de viageros y mercancías." 

Acordà, així, "prestar a la realización del proyecto 

el apoyo moral y material que proceda en el círculo de sus 

atribuciones." (18) Quan el 1899, Ramon Botella, 

concessionari de la línia de ferrocarril Novelda- Asp- Elx- 

Crevillent, començà a fer els estudis del traçat, demanà a 

l'ajuntament on convendria posar l'estació d'Elx i el Capítol 

demanà informe a la comissió d'ornat. (19) Tanmateix, ja no 

hi ha més notícies d'aquest ferrocarril d'Elx a Novelda. 

Pel que fa a la línia d'Alacant a Múrcia, de la 

Compañia de Ferrocarriles Andaluces, el 22-04-1882 

començaren les obres del ferrocarril en el terme d'Elx, 

segons un comunicat de l'enginyer en cap dirigit a 

l'ajuntament. Els treballs s'havien d'iniciar en l'hort del Real i 

el Capítol acordà enviar una nota a l'administrador del vincle 

de Caro perquè no ho impedís ni posàs inconvenients, 

insistint en "los beneficios de gran valía que la línea del 

ferrocarril reportará a la población." De tota manera aquesta 

cessió era voluntària, en no haver-se fet ni compra ni 

expropiació dels terrenys i, així, el permís es concedí 

"sin perjuicio de que en su día, previa tasación de peritos, se 

abonarán los desperfectos y terrenos que se ocupen para la misma." 

(20) 

El mes següent s'havia acabat l'explanació, ja que 

el Capítol acordava vendre la llenya de les palmeres i 

magraners arrancats en l'hort del Real per les obres del 

ferrocarril. (21) Segons les efemèrides locals replegades per 

Ibarra, el 18-12-1882 començà a fer-se l'excavació per al 

pont de ferro, el 24-09-1883 s'inicià la construcció de 

l'estació del ferrocarril, que s'acabà el 24-04-1884, i el 

19-11-1883 passà per damunt del pont la primera 

locomotora. (22) El primer tren que arribà a Elx ho féu el 

14-08-1883 i la línia Alacant-Elx fou inaugurada el 1884, 

després d’acabar les obres d'aquest tram. (23) L'alcalde Tarí 

va rebre l'avís que l'11-05-1884 es faria l'inauguració del 
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ferrocarril d'Alacant a Múrcia i que el tren arribaria a 

l'estació d'Elx a les 5,50 hores de la vesprada. Hi vendrien el 

bisbe de la diòcesi i el president del consell de ministres. 

S'acordà adornar la façana de la casa consistorial, composar 

"el piso de la carretera desde el paseo de Bru hasta la 

estación" i "colocar en el tránsito bastantes postes 

engalanados con gallardetes." L'estació s'enllumenaria per la 

nit i durant tot el dia la música recorreria els carrers de la 

ciutat. A més es féu un ban, convidant el veïnat "para que 

demuestre su innegable regocijo, adornando las fachadas de 

sus casas para secundar los deseos del Ayuntamiento." (24) 

Ja hem parlat del caracter de nou accés que tenien les 

estacions de ferrocarril en relació amb la seua importància 

en tant que nova entrada a les poblacions, com també de 

l'obertura que es féu a Elx del magnífic passeig que 

enfrontava l'estació. Tanmateix, allò que no es donà a Elx 

fou l'habitual atracció de les estacions envers el 

desenvolupament urbà de les poblacions, i fins els nostres 

dies han restat dempeus els horts existents entre la vila i el 

ferrocarril, sense que haja hagut mai cap proposta 

d'ampliació de la ciutat en aquesta direcció ni d'ocupació de 

tot aquest territori intermedi. Com observa Gozálvez, a Elx 

ni el ferrocarril ni el tramvia repercutiren d'una manera 

directa en la situació dels nous eixamplaments de la ciutat 

del tomb de segle. (25) Amb tot, certament, el passeig de 

l'Estació es prestava sobremanera a la urbanització dels 

laterals i a l’edificació de cases d'habitació, tot unint la ciutat 

i l'estació del ferrocarril, però això no succeí mai i tal fet s'ha 

atribuït a que els horts limítrofs pertanyien al vincle del 

Doctor Nicolau Caro, establert a benefici de la Mare de Déu 

de l'Assumpció. (26) Tanmateix, més endavant discutirem 

aquesta hipòtesi que no ens sembla del tot versemblant. El 

fet cert és que es van preservar aquests horts amb el seu ús 

original, sense que foren talats per a fer barris i que, després 

de la Guerra d'Espanya, s'hi va poder fer el gran parc 

municipal d'Elx, entre la població, el passeig de l'estació, la 

via del tren i la rambla del Vinalopó. El que sí que implicà la 

presència del ferrocarril, com veurem, fou la construcció 

devers el tomb de segle de noves fàbriques vora l'estació. 

També, a la llarga, la influència del traçat del ferrocarril 

sobre la morfologia urbana d'Elx fou decissiva, ja que la 

presència del ferrocarril implicà el trencament de la 

quadrícula de l'eixample del Pla de Sant Josep, situat al sud 

de la via del tren, i donà una direcció diferent als carrers de 

l'eixample de Carrús, al nord. Així mateix, quan es van 

soterrar les vies als anys setanta del segle XX, s'originà al 

damunt la via més important de la ciutat, la avinguda de la 

Llibertat, que amb 50 metres d'amplària, ha esdevingut un 

gran bulevard amb passeigs i amb arbres. 
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2.03. CAP A UNA NOVA CIUTAT 

 

Per a la formació de la ciutat vuitcentista, encara que d'una 

forma prou minsa, la burgesia il·licitana començà a comptar 

amb les noves tècniques del segle: la planimetria i les 

ordenances. Durant la segona meitat del vuit-cents, amb el 

primer plànol geomètric del conjunt de la població i amb les 

primeres aplicacions de la técnica d'alineacions, es 

prefiguraren a Elx les grans reformes urbanes del nou-cents i 

també el que fou una nova ciutat a partir del tomb de segle, 

l'eixample de ponent, el qual, com la majoria dels eixamples 

europeus arrelats en la disciplina clàssica, ha evidenciat una 

gran capacitat de transformació i d’adaptació a situacions 

socials, econòmiques i edilícies diferents d'aquelles que 

l'originaren. Com és sabut la idea de nova ciutat es trobava 

vinculada en gran mesura, arreu Europa, a l'enderroc de les 

muralles, l'ampliació de les ciutats heretades de l'antic règim 

i la reforma dels centres històrics. A Elx, tanmateix, les 

muralles medievals havien quedat embegudes en la ciutat 

durant els dos segles anteriors i havien estat substituïdes pels 

dos obstacles naturals que envoltaven el poble vell: el riu i 

els horts de palmeres. A més de reformular la ciutat existent, 

per tal de poder eixamplar-se i transformar-se en una nova 

ciutat, s'havien de superar aquests obstacles integrant-los 

dins el teixit urbà. 

El marc disciplinar i ideològic que a l'Estat 

espanyol envoltava aquestes transformacions urbanes, com 

ha assenyalat Calduch, era la superació del món acadèmic, 

els postulats que els havien originat i els seus suports legals, 

culturals i socials. Així, al vuit-cents s'hi donaren els primers 

intents d'industrialització, prengué una nova empenta la 

xarxa de comunicacions i triomfaren socialment els 

enginyers civils amb els plans estatals de carreteres i la 
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construcció de canals, fars, ponts, ports, etc. S'eclipsaren i 

desaparegueren les competències de l'Acadèmia en matèria 

d'ensenyament i en el control de la professió arquitectònica i 

s'iniciaren les primeres temptatives de racionalitzar la 

legislació urbanística espanyola amb criteris moderns, 

donant origen a la normativa sobre plànols geomètrics i 

l'inici dels eixamples. La mentalitat higienista burgesa, en un 

salt qualitatiu, passà de les solucions puntuals estrictament 

urbanes a teories generals i solucions globals que 

desbordaren el marc ciutadà. Per a metges i higienistes, la 

ciutat era l'origen de les epidèmies, però la prevenció no 

devia dependre dels poders locals, sinó que calia plantejar 

reglaments tipus de caràcter estatal als quals s'havien de 

sotmetre les actuacions locals. (01) 

Bortolotti assenyala que la normativa edilizia 

derivà originàriament de preocupacions estètiques que, del 

Renaixement ençà, privilegiaren la uniformitat, la 

regularitat, la simetria i la dimensió limitada, comprensible a 

un colp d'ull: eren els edificis "no més alts l'un de l'altre" que 

volia l'Alberti. Les velles regulacions eren ordenances 

esparses i parcials on hi havia també, com hem vist en el cas 

d'Elx, preocupacions d'higiene urbana en temes com ara 

l'evaquació de les aigües negres, o de bona construcció, com 

ara les relatives a la seguretat dels edificis, o fins i tot 

normes que tendien a evitar l'ocupació abusiva de l'espai 

públic. Després de la Revolució Francesa, però, les 

regulacions prengueren un caràcter derivat del principi 

d'igualtat dels ciutadans davant la llei i hom establí normes 

abstractes, generals, vàlides per tothom, que referien les 

dimensions dels edificis a les dels carrers i que regulaven no 

el cas concret sinó hipòtesis teòriques. Com assenyala 

Bortolotti, es creaven les premisses per a les amorfes 

expansions modernes de la ciutat, la qual, a canvi, millor o 

pitjor, oferia uns valors urbans accessibles a una quantitat 

creixent de la població i esdevenia un espai urbà, en cert 

sentit, més "democràtic." (02) 

Respecte al marc legal espanyol dins el qual es 

produïa la formalització del propòsit d'una nova ciutat, com 

és sabut, durant el vuit-cents s'anà configurant un cos 

legislatiu de temes urbans resultat del qual fou la normativa 

urbanística moderna. Aquesta normativa, segons Calduch, 

tingué a l'Estat espanyol un marcat accent estatal i 

centralitzat, tot seguint la tendència de retallar competències 

municipals, tutelar les institucions locals i subordinar les 

normes municipals a ordenances i reglaments de carácter 

general. La planificació es considerà, doncs, que es trobava 

relacionada de forma genèrica amb les obres públiques i el 

seu control fou competència, per tant, de l'administració de 

l'Estat. El 04-08-1852 es creà en el Ministeri de la 

Governació la Junta Consultiva de Policia Urbana, la qual, 

ja el 10-06-1854, dictà unes normes sobre l'amplària dels 

carrers, relacionant-la, per qüestions higièniques, amb 

l'edificació colindant. Així s'originava una normativa 

urbanística amb directa repercussió en les ordenances 

municipals. Aquesta junta, central en un principi i provincial 

a partir del 1863, perdurà fins el 1865, quan, aprovada la 

primera llei d'eixamples, se’n decretà l'extinció. Segons 

Calduch, a través de la junta s'instrumentaren els 

mecanismes legals i tècnics que permeteren posar en 

pràctica aspectes concrets de la gestió urbanística, com ara el 

de les parcel·les sobrants de via pública per noves 

alineacions de carrers i la seua adscripció necessària i 

obligatòria als propietaris colindants, l'expropiació forzosa o 

la limitació d'obres en edificis fora d'alineació, l'aparició del 

concepte de "terreny sobrant de via pública", la necessitat 

que els propietaris que s'hi beneficiaven contribuïssen a les 

obres d'urbanització, etc. Com ha estudiat Bassols, el 

19-12-1861 el ministre de la governació, Posada Herrera, 

plantejà un projecte de llei, no reeixit, per a regular tot tipus 

d'actuacions urbanístiques: eixamples, reformes interiors, 

sanejament i millora. Tres eren els objectius prioritaris: 

resolució dels problemes de salubritat i epidèmies, millora 

del trànsit viari i increment del nombre d'habitatges. Però 

mentre que aquí es considerava la ciutat (barris antics i 

eixample) com un conjunt, la primera llei d'eixamples del 

28-06-1864 deixà al marge la ciutat construïda, que es 

regulà posteriorment amb lleis de reforma interiors. (03) 

D'altra banda, Torres constata la progressiva 

aplicació a Barcelona de la tècnica d'alineacions des de 

finals del set-cents, ja experimentada a França des del 1607. 

Segons Torres, darrere de les alineacions i de la configuració 

d'un espai públic homogeni hi havia l'inici del 

desenvolupament de la producció de l'espai urbà amb els 

trets del capitalisme, tot just naixent. L'elaboració 

d'ordenances d'edificació per a regular les relacions entre 

l'espai privat de la casa i l'espai públic del carrer foren 

conseqüència directa de la nova concepció de l'espai públic i 

de la difusió de la tècnica d'alineació. (04) Com assenyala 

Aymonino, mentre que la localització dels monuments civils 

permetia disposar d'un espai lliure superior al determinat per 

l'edificació i establir a priori una forma arquitectònica 

derivada exclussivament de la distribució i combinació dels 

seus elements constitutius, els volums residencials construïts 

per la iniciativa privada apareixien totalment determinats pel 

traçat viari, antic o nou. Eren, doncs, les ordenances i 

reglaments d'edificació, i no els tipus edificatoris, els 

instruments encarregats de controlar la realització del volum 

residencial especulatiu. (05) Per tant, l'assenyalament 

d'alineacions mitjançant un pla, bé de les noves zones, bé de 

reforma de les antigues fou, com assenyala Calduch, el 

principal recurs de l'actuació pública. La tira de cordes, ço és 

marcar sobre el terreny els límits físics de l'edificació 

projectada en relació a l'espai públic, fou el mecanisme de 

control més important d'aleshores. Durant el vuit-cents, les 

tècniques d'alineacions i tira de cordes adquiriren un 

significat específic i rellevant mitjançant les ordenances 

municipals dins d'un concepte unitari de ciutat, més enllá de 

la mera finalitat de resoldre problemes puntuals dels segles 

anteriors. L'assenyalament d'alineacions, a més de constatar 

l'existència d'una línea de separació entre l'espai públic i el 

privat, era la tècnica de gestió amb la qual es concretaven els 

traçats reguladors i, per tant, permetia fer realitat la idea de 

ciutat continguda en aquests traçats. (06) 

Pel que fa als nous fragments de ciutat vuitcentista, 

segons Torres, la nova idea de ciutat pressuposava una 

manera concreta de del·limitar els espais públics i privats, de 

crear illes edificables i espais buits o de construir teixits 

urbans. En el cas dels eixamples, la flexibilitat i la 

possibilitat d'adaptació de la trama urbana a diferents 

situacions d'edificació fou una de les característiques més 
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rellevants del projecte. Aquesta flexibilitat, més enllà de les 

matemàtiques i de la geometria, s'inscrivia en el context més 

físic dels processos de reparcel·lació i de construcció de la 

ciutat. (07) 

Segons Alonso de Armiño, amb la pràctica de 

prefigurar la ciutat futura mitjançant el traçat de la xarxa 

viària es generà una nova forma de ciutat on el sistema de 

carrers adquiria un protagonisme instrumental: a través d'ells 

es podia definir i controlar l'edificació privada, localitzar i 

distribuir les edificacions públiques i prefigurar una ciutat 

adequada a un progrés que era sinònim de creixement i que 

l'optimisme de l'època considerava il·limitat. En el plànol 

morfològic, l'instrumentació tècnica del traçat com a 

generador de la forma urbana féu del sistema o estructura 

viària de la ciutat vuitcentista una síntesi de la mateixa 

ciutat, encara que els sistemes de "traçat" o "rectificació 

d'alineacions" eren mecanismes distints per a la ciutat 

existent i per a les ampliacions. Així, l'estructura viària 

adquirí una autonomia respecte al conjunt de l'edificació que 

no tenia en el context de la morfologia de la ciutat històrica. 

Aquest fet marcava una primera diferència entre la forma de 

la ciutat històrica i la de les àrees d'extensió, generades des 

de principis i lleis diferents. Així, segons Alonso de Armiño, 

mentre que és impossible entendre la ciutat històrica si no es 

recurreix a l'edilícia emergent, monumental, la qual 

qualifica, en una complexa relació, el teixit de carrers i 

d’edificis, la ciutat vuitcentista és perfectament inteligible 

mitjançant la representació del seu sistema viari, des del qual 

es transfereix la qualificació als edificis. Això, en opinió de 

Calduch, era conseqüència del triomf de la idea de ciutat 

dels enginyers (ciutat com a obra pública) enfront de la dels 

arquitectes (ciutat com a construcció tant pública com 

privada). Com conclou Alonso de Armiño, la doctrina de la 

urbanística del fi de segle consistia en transcriure les 

diverses activitats a diferents tipus d'edificis, precisar les 

condicions d'implantació a través d'ordenances i determinar 

un àmbit d'aplicació més o menys específic per a aquestes 

ordenances, superposant-lo al traçat conjunt del plànol de la 

ciutat. (08) 

Amb la planimetria i els eixamples, després de 

Cerdà, el carrer deixà de ser el resultat de la decisió d'un 

propietari, al marge dels problemes de la col·lectivitat, per a 

ser, fonamentalment, un espai de domini públic. D'igual 

manera l’illa de cases esdevingué el resultat de la summa 

d'encreuaments i la forma quadrada s'adoptà per ser la que 

més aprofitament donava a l'hora de construir cases. (09) 

Així, doncs, tots els instruments utilitzats per a desenvolupar 

les ciutats no ho han fet, com assenyala Aymonino, segons 

una relació entre tipus edificatoris i forma urbana, sinó que 

s'han limitat a establir unes connexions viàries entre cada 

solar i la resta dels solars de la ciutat, limitats i aïllats entre 

si. La propietat privada, en la seua fase especulativa, no s'ha 

plantejat cap problema de forma, sinó tan sols d'extensió i, 

així, tota superfície de terreny podia arribar a adquirir la 

categoria de solar. Aquest procés ha fet perdre al "sòl de 

terra" el seu caràcter de paisatge, de dada natural, d'espai 

concret, que es trobava present en les organitzacions urbanes 

precedents, i l’ha deixat reduït a la dada mercantil i 

homogeneitzadora del metre quadrat edificable. (10) Potser 

aquesta ha estat la característica més remarcable de les noves 

ciutats originades al vuit-cents arreu Europa (11), però que a 

Elx no començà a desenvolupar-se fins els anys deu i vint 

del segle XX. 
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00. PLÀNOLS GEOMÈTRICS 

 

El plànol de la ciutat en projecció ortogonal fou l'instrument 

bàsic per a definir el conjunt de la ciutat vuitcentista. Com 

hem vist, les tècniques de representació gràfica s'havien 

desenvolupat durant el set-cents, però, com observa 

Calduch, durant el vuit-cents el dibuix tècnic, geomètric per 

als acadèmics, fou la forma primordial de treball, tant 

d'arquitectes com d'enginyers. El dibuix, en tant que 

instrument al servei d'un gran ventall de ciències i tècniques 

(astronomia, botànica o construcció naval), era aleshores el 

medi bàsic, per no dir l'únic, per a definir la realitat 

projectual. (01) Com assenyala Torres per a Barcelona, era 

evident la relació entre l'elaboració del plànol de la ciutat i 

l'operació de renovació. La cartografia i l'objectivitat que 

comportava eren fonamentals per a transformar l'espai 

medieval, dominat per poders públics molt diferenciats, en 

un espai homogeni modern, on pogués actuar el nou poder 

polític municipal. (02) 

D'altra banda, com indiquen Piñón i Alonso de 

Armiño, a l'Estat espanyol de meitat del vuit-cents, el règim 

de policia urbana no bastava per a controlar certs aspectes 

del desenvolupament urbà, com ara l'ordenació general del 

mercat immobiliari o la previsió d'obres d'infraestructura 

(subministrament d'aigua potable, ferrocarrils, etc.) Així, 

com és sabut, els anys 1846 i 1848 es manà l’aixecament de 

plànols geomètrics de les poblacions amb l'estat actual i les 

noves alineacions a escala 1: 1.250. Cal destacar que, a 

diferència dels plànols de ciutats aixecats anteriorment (la 

finalitat dels quals era científica o militar), a partir d'ara els 

plànols es feien amb fins específicament urbanístics, ço és 

com a medi de control de l'espai urba i per a projectar les 

expansions futures. Com han assenyalat Piñón i Alonso de 

Armiño, amb la planimetria s'incorporava a la projectació de 
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la ciutat un instrument bàsic i la generalització del seu ús 

permeté abordar la resistematització i rectificació de les 

alineacions dels carrers, tasca que centrà l'acció urbanística a 

les ciutats espanyoles de meitat del vuit-cents. (03) 

Aquest tipus de document, com assenyala Calduch, 

era l'element tècnic necessari perquè el protagonisme de la 

construcció de la ciutat passàs a mans dels particulars, els 

quals, sota la supervisió atenta, però passiva, dels poders 

públics, s'erigien en els autèntics artífexs de la ciutat nova, 

tant pel que fa a l'arquitectura residencial com als edificis 

d'ús públic, els quals esdevenien els símbols urbans de la 

burgesia ciutadana en una ciutat que era ja l'escenari on 

actuaven les noves capes burgeses que havien anat adquirint 

el poder al llarg del set-cents, comerciants i terratinents que 

s'apropiaren de la ciutat i traslladaren a la seua concepció 

urbana un suport racional que servís de base neutra i passiva 

al lliure joc de l'iniciativa privada, actor principal del procés 

edilici: planificació i traçat per un costat i edificació per 

l'altre. Així, a meitat del vuit-cents es superà la contradicció 

il·lustrada entre l'intent de crear una ciutat concebuda com 

arquitectura, però executada per dos protagonistes diferents 

en dues fases successives: el municipi definia traçat i 

ordenances i els propietaris privats edificaven. S'abandonà 

l'intent de controlar els edificis i l'activitat pública se centrà 

exclussivament en el traçat, en el control de l'espai públic 

que esdevingué la finalitat última del planejament, del 

projecte de ciutat. Es consagrava, així, la visió urbanística 

preconitzada pels enginyers, per als quals només comptaven 

aquells aspectes que competien a l'iniciativa pública. (04) 

Aquesta necessitatd de comptar amb alçaments era 

ja una cosa sentida arreu l'estat. Així, el 1855 la necessitat 

prèvia de disposar d'un plànol detallat per a poder 

transformar la ciutat era ja expressada a llocs com ara 

València, on l'arquitecte Antonino Sancho escrigué un text 

on s'indicaven també les condicions tècniques i els elements 

que calia representar-hi: 

"El conocimiento exacto de una población de entidad sólo puede 

obtenerse por la formación de planos topográficos que arrojen la 

configuración del terreno en general y del que ocupan las calles, 

plazas y manzanas, marcando las desigualdades que presente todo 

el encerrado dentro del perimetro o contorno, la situación de todos 

los edificios públicos y particulares, los vacíos de los patios, 

jardines y corrales pertenecientes a ellos, las dimensiones ajustadas 

de todas las calles en sus longitudes, anchuras y onduosidades: la 

dirección de todos los acüeductos, cloacas y alcantarillas públicas y 

particulares, los sumideros y sus dimensiones y, en fin, cuantos 

detalles claros y minuciosos conduzcan a poder formar una cabal 

idea del todo y de cada una de sus partes. Estos planos deben 

hallarse levantados en la mayor escala posible y abrazar los 

arrabales y las cercanías, debiendo servirles de complemento una 

colección de perfiles que tracen las inclinaciones de las calles, las 

de las cañerías y demás desagües, la profundidad a que van unas de 

otras, y las formas y dimensiones de los conductos, con noticia de 

su estado y de la clase de materiales con que se hallan construidos." 

(05) 

Fet i fet, moltes ciutats comptaven ja amb plànol i 

ordenances des de començament de segle, com ara Alacant, 

on ja el 1815 l'arquitecte Jover dibuixà un plànol de la ciutat, 

aprovat per l'Acadèmia aquell mateix any, al qual, com 

també a les ordenances de policia urbana aprovades també 

aquell mateix any, s'havien d'ajustar les obres que es feren a 

la ciutat. Amb tot i això, el 1838 s'encarregà un altre plànol 

general d'Alacant a l'arquitecte Fornés i Gurrea. (06) També 

a Elx s'hi havien fet esquemes descriptius, com ara un 

Croquis de Elche dibuixat per Manuel Rosales el 

11-08-1812, els quals, però, no tenien valor instrumental. 

(07) Però la major part dels primers plànols de les ciutats 

espanyoles s'originaren, com és sabut, amb la Reial Ordre 

del 25-07-1846, que obligava els ajuntaments a fer en el 

terme d'un any el plànol geomètric de la població. Aquesta 

ordre, segons Bassols, permetia als poders locals disposar 

d'un instrument tècnic per a conéixer la forma global present 

i futura de la ciutat, suposava tenir un document que era ja 

una representació geomètrica operativa de la ciutat, amb la 

finalitat, segons la mateixa ordre, de 

"evitar los conflictos que suelen ocurrir con motivo de la 

construcción de edificios de nueva planta y reedificación de los 

antiguos." (08) 

Com assenyala Bassols, en el contingut que el 

govern preveia per als plànols geomètrics hi havia present 

de forma incipient els aspectes més característics de la 

planificació urbanística: representació informativa d'una 

realitat i adopció de previsions sobre la seua transformació 

durant un temps determinat, com també el procediment 

modern de formació dels documents urbanístics, amb una 

aprovació inicial, una exposició al públic i una aprovació 

definitiva pel ministeri de la governació. Tanmateix, com 

observa Calduch, l'ordre degué ser poc eficaç, ja que el 

20-02-1848, una altra Reial Ordre amplià en un any el terme 

previst inicialment per a fer el plànol, fent-lo obligatori 

només, davant les queixes dels municipis sense recursos, per 

a capitals de provincia 

"y poblaciones de crecido vecindario que, a las circunstancias de su 

riqueza y extensión reunan elementos para su progresivo desarrollo 

[...] y cuenten en su término o en los inmediatos arquitectos con 

título o ingenieros que puedan levantar dicho plano." (09) 

A Alacant, l'arquitecte municipal Emilio Jover 

redactà el plànol geomètric el 20-6-1849, l'ajuntament 

l'aprovà el 05-08-1852, el remití al govern civil i fou 

aprovat, amb les rectificacions proposades per la junta 

consultiva de policia urbana, per Reial Ordre del 

29-09-1853. A la vegada es feren unes ordenances de policia 

urbana. El 1856, l'arquitecte municipal Francesc Morell i 

Gómez, deixeble de Fornes i Gurrea, féu un altre plànol 

geomètric. (10) A Elx, aquest plànol geomètric s'arribà a 

alçar per un mestre d'obres, però no tenim notícia que fos 

aprovat. Contenia tant l'estat actual com la previsió de les 

noves alineacions i es tractava d'un document de gran 

qualitat tècnica que, tanmateix, no es va aplicar mai en tot el 

segle i la seua existència fou prudentment ocultada els anys 

següents, quan se'n plantejà fer-ne un altre, com també en el 

debat urbà que s'inicià a final del vuit-cents. Probablement la 

burgesia il·licitana no tenia necessitat d'un document públic 

tan compromés com aquest, controvertit i difícil, per a la 

construcció de la seua ciutat. 

La Reial Ordre per a fer el plànol geomètric de la 

població fou comunicada per un ofici del cap polític de la 

provincia i, tot seguit, en Capítol del 17-09-1846, 

l'ajuntament la va veure i acordà fer l'alçament del plànol 

d'Elx per tal de complimentar-la. Segons l'acta de la sessió, 
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es transcriví l'ordre i, així, s'acordà formar 

"el plano geométrico de la población, sus arrabales y paseos, 

trasándolos según su estado actual en escala de uno por 1.250 y que 

en [el] mismo plano se marquen con líneas convencionales las 

alteraciones que hayan de hacerse para la alineación futura de cada 

calle, plaza, etc., esponiéndose al público por el término de un mes, 

durante el cual se admitirán las reclamaciones y observaciones que 

se hagan, las cuales sean oidas y resueltas por el Ayuntamiento, 

quien fijará sobre el plano con líneas de distinto color las 

alteraciones que acordase, remitiéndolo al Gobierno Político con el 

espediente de su referencia, para que con su informe se eleve a la 

aprobación del Excmo. Sor. Ministro de la Gobernación de la 

Península." 

El Capítol considerà que, com que no hi havia cap 

arquitecte treballant a Elx, fos nomenat per a fer el plànol el 

mestre d'obres titular de la vila, Josep Gonzàlez, amb qui 

s'havia d'ajustar el preu. (11) 

Per a l'any següent, el cap polític de la província 

aprovà la inclusió en el pressupost municipal de 5.000 reals 

per a "pagar los gastos del plano geometrico de la 

población." (12) La contractació del plànol fou ràpida i el 

seu cost, barat, ja que a l'acta del 28-6-1847 es consignà que 

s'havien estalviat 3.000 reals, ja que el treball s'havia 

contractat per 2.000 reals, en lloc dels 5.000 que hi havia 

pressupostats. (13) Malgrat aquesta notícia, el plànol que 

finalment es féu és extraordinari, està datat el 05-10-1849 i 

ha estat molts anys emmarcat a l’alcaldia d'Elx. (14) Com 

han remarcat els estudiosos, es tracta del primer plànol 

modern i exacte d'Elx i, per tant, un document d'importància 

excepcional, tant per la qualitat gràfica com per l'abundant 

informació que aporta de la ciutat de meitat del vuit-cents. 

Al plànol, encara que desdibuixades, hi ha marcades unes 

noves alineacions amb línies de punts vermells, les quals, en 

intentar endreçar els carrers antics, arribaven a agafar fins 

dos o tres metres d'algunes de les cases existents o feien que 

d'altres se n'isquessen enmig del carrer. Fet i fet, tenia totes 

les característiques d'un plànol de reforma interior 

d'execució immediata. Per a l'aprovació, com hem dit, 

l'ajuntament arbitrà fins i tot el procediment previst 

d'exposició al públic durant un mes, encara vigent 

modernament, com és sabut, a la Llei del Sòl de terra. 

Per a Gozálvez, aquest plànol de Gonzàlez, donà 

origen a nombrosos projectes de reforma d'alineació de 

carrers, projectes que no es van executar pel fet que la 

construcció a Elx havia quedat pràcticament paralitzada. 

(15) Tanmateix, això no és del tot exacte, ja que, com 

veurem, els plànols d'alineacions són més tardans i del tot 

independents del plànol geomètric de Gonzàlez. A més, 

curiosament, no se'n féu cap ús d'aquest plànol en tota la 

segona meitat del vuit-cents i fou  ignorat de forma 

sistemàtica malgrat els nombrosos treballs que el mestre de 

la vila havia fet, ja que, a més del plànol final, hi ha un 

esborrany, també extraordinari, que, encara que en mal estat, 

es conserva a l'Arxiu Històric Municipal. (16) 

El model plantejat per Gonzàlez per a la reforma 

d'Elx, en no tractar l'ampliació de la trama urbana, es basava 

en la reutilització de l'espai urbà existent mitjançant 

l'eixamplament i l'endreçament dels carrers i les linies de 

façana, especialment a la zona de migdia i llevant de la vila. 

En cap moment, però, plantejà el tema dels nous accesos a la 

població, ni l'obertura de noves vies a través dels teixits 

existents ni la creació de perspectives ni noves imatges 

urbanes que no s'hi continguessen en la reformulació de la 

malla viària. Amb tot, curiosament, aquest model de 

transformació urbana basada en l'eixamplament dels carrers 

arreu la ciutat i l'augment de les altures edificables féu 

fortuna, com veurem, un segle després, durant el terç central 

del nou-cents. Però la manca d'efectivitat dels plànols 

geomètrics, segons Bassols, degué ser generalitzada arreu 

l'estat per dificultats financeres, tècniques i administratives. 

Tatjer, tanmateix, subratlla que en moltes ocasions les 

dificultats per a fer o aplicar els plànols geomètrics i 

acomplir l'ordre del 1846, més que tècniques i econòmiques 

eren de voluntat política. (17) No debades amb 

reglamentacions i ordres centralitzades com aquesta, el 

govern mediatitzava la voluntat municipal. Això fou evident 

a Elx, ja que, encara que no s'incumplí la normativa i es 

dibuixà el plànol, aquest fou un acte inútil en no utilitzar en 

cap moment els resultats. 

Amb tot i això, per a Calduch, els plànols 

geomètrics foren un pas intermedi entre la concepció urbana 

acadèmica i la doctrina urbanística clàssica de la segona 

meitat del vuit-cents, l'antecedent més remot del qual era la 

legislació napoleònica sobre plànols d'alineacions. Calduch 

observa el fet que amb l'ordre del 1846 es pretenia 

normalitzar i fixar la pràctica urbanística vigent a l'Estat 

espanyol des del final de la guerra del Francès. Amb la 

doble finalitat que tenien aquests plànols —replegar l'estat 

real de la població i grafiar les alteracions del traçat i les 

ampliacions del radi urbà previstes— es consagrava la 

necessitat de tenir una visió global de les ciutats real i 

projectada i de la relació entre ambdues. Així mateix, amb 

els plànols geomètrics, alçats pels ajuntaments, la ciutat 

seguia sent competència del poder municipal. Però les 

autoritats militars, segueix Calduch, reaccionaren i 

esgrimiren les seues prerrogatives dictant normes per a 

acotar l'abast real dels plànols geomètrics de poblacions 

fortificades i places de guerra. Així es prohibia grafiar cap 

tipus de fortificació, per ser cometut dels enginyers militars i 

no ser convenient per raons defensives. Tampoc no es podia 

dibuixar cap construcció existent ni projectada sobre el 

terreny ocupat per les muralles i una franja de 1.500 vares 

tot al voltant. En el millor dels cassos, l'eficàcia dels plànols 

geomètrics quedà reduïda a un reajustament interior de la 

ciutat sense possibilitat de controlar l'ampliació de la trama. 

Calduch conclou que el que podia haver estat el precedent 

acadèmic dels eixamples dels enginyers civils quedà reduït a 

una mera constatació de l'estat real de la ciutat i una proposta 

de reforma interior. (18) 
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01. ALTRES PLÀNOLS, ORDENANCES 

 

Encara que, com el plànol de Gonzàlez, no tingué tampoc 

cap incidència en la transformació de la ciutat, consignem 

l'existencia del petit plànol d'Elx titulat Elche del reino 

inclòs en el magnífic mapa provincial d'Alacant del 

Diccionario... de Madoz, delineat pel tinent coronel 

d'enginyers Francisco Coello, el qual, malgrat no haver estat 

considerat en cap moment per l'administració municipal, 

conté una valuosa informació sobre la ciutat de meitat del 

vuit-cents, una finalitat informativa i documental que, fet i 

fet, era la que perseguia l'obra. (01) Malgrat comptar amb 

aquests dos precedents, els intents de fer un plànol d'Elx per 

part del municipi continuaren durant la segona meitat del 

vuit-cents, però sense que s'arribàs enlloc, amb la qual cosa 

el control urbanístic no pogué assolir-se tant per la 

mancança de plànol aprovat (fet que fou denunciat 

repetidament durant el tomb de segle pels partits polítics 

burgesos, però només quan es trobaven en l'oposició), com 

per la voluntat deliberada d'ignorar i no considerar en cap 

moment el plànol de Gonzàlez. 

Durant l'últim quart de segle s'accentuà la 

consciència de que Elx no disposava ni de plànol ni 

d'ordenances, com també de que calia tenir-ne. Tanmateix, 

malgrat les constants referències que hi trobem a les actes 

municipals, aquesta preocupació no es concretà mai en un 

document legalment aprovat i l'ajuntament intentà suplir 

l'inexistència d'un plànol de reforma de la ciutat (o millor la 

mancança de voluntat per a aplicar o modificar el de 

Gonzàlez), amb les alineacions que s'assenyalaven per a 

cada cas particular en la llicència d'obres. Pel que feia a la 

inexistència d'un plànol de conjunt per a l'eixamplament 

d'Elx, durant el vuit-cents es va suplir amb els barris 

promoguts per particulars, per als quals, en alguns cassos, es 

disposava de plànol, però en d'altres, no. Finalment, es suplí 

la mancança d'unes ordenances generals de la construcció 

amb acords puntuals sobre temes parcials. 

Però, en la pràctica, l'administració municipal es 

mantingué al marge de la legislació estatal, com ara la Reial 

Ordre del 19-12-1859, per la qual es donaven noves 

instruccions per a l'elaboració de plànols geomètrics 

d'alineacions de carrers i places, els quals s'havien 

d'acompanyar amb una memòria justificativa de les 

solucions proposades, tot sent obligatoris per a municipis de 

més de 8.000 habitants. Encara que, segons Calduch, una 

vegada obert el camí dels plans d'eixample, aquests plànols 

ja no tenien valor per a les grans ciutats, el nostre ajuntament 

encara se'n féu ressò i tractà d'encarregar un plànol d'Elx a 

l'enginyer municipal d'Alacant Francesc Morell. Així, el 

21-02-1860, el Capítol veié una comunicació del governador 

per la qual enviava "la Instrucción para ejecutar la alineación 

de calles y el Plano modelo con que ha de verificarse." 

L'ajuntament, però, no féu cap referència al plànol d'Elx ja 

existent fet per Gonzàlez el 1849 i contestà que no hi havia 

"en esta población persona que pueda encargarse de los 

trabajos indicados", per tant el superior havia d'ordenar 

quina cosa calia fer. El governador, tanmateix, deixà 

l'elecció de la persona per a fer el plànol en mans de 

l'ajuntament, sempre i quan s'ajustàs a la Reial Ordre del 

1846. (02) L'ajuntament buscá qui podria fer aquest plànol i 

el 19-02-1861 es donà compte "del presupuesto de gastos 

del plano topográfico de la población, formado por el 

Yngeniero D. Francisco Morell", el qual pujava a 12.540 

reals, quantitat que degué semblar massa elevada al capítol, 

ja que acordà nomenar una comissió "para que conferencien 

sobre ello con dicho Morell." (03) Aquest pressupost fet per 

l'arquitecte Morell (no enginyer) està signat el 14-02-1861. 

Consta d'una sola fulla i, segons s'hi deia, els treballs havien 

de consistir en "la confección de un plano general de 

alineaciones y rasantes en la villa de Elche, conforme a lo 

prevenido por Real Orden de 19-12-1859." Dels 12.540 

reals, 10.000 corresponien als seus honoraris, a devengar en 

la Acadèmia de Sant Carles, i la resta a material i ajuts. (04) 

Ibarra, en ple debat urbà del 1925, replegà la noticia i suposà 

que aquell plànol s'arribà a fer i que se li pagaren els 12.540 

reals que demanava Morell, tot lamentant-se de no haver vist 

mai aquest plànol: 

"sabemos que en 21 de Febrero de 1861 se había formado por el 

Ingeniero D. Francisco Morell, un plano topográfico de la 

población, noticia que apena el ánimo del Cronista por no haber 

tenido la suerte de tropezar con un documento de tanta importancia, 

por cuyo trazado y Memoria cobró su reputado autor la suma de 

12.540 reales vellon." (05) 

Segons aquesta observació, Ibarra interpretava que 

el 21-02-1861 Morell passà la factura d'un treball fet, però 

tal lectura del document esmentat adès no és la correcta, ja 

que es tractava, com hem dit, d'un pressupost, el qual fins i 

tot fou discutit pel capítol. En la nostra opinió, Morell no 

arribà a fer aquell plànol, ja que l'any següent, el 

29-10-1862, el Capítol insistí en la necessitat de fer un 

plànol topogràfic d'Elx i es comissionà un tal Ybarra 

"para que gestione con persona inteligente y capás cuanto sea 

necesario para convenir en los gastos que ha de ocasionar dicha 
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obra." (06) 

A més, del 1864 Ibarra consigna un plànol del 

conjunt del terme municipal fet per Serran Cubero i Ibarra 

Manzoni, dibuixat a llapis, de 0,85 x 0,60 m., però no tenim 

cap altra referència d'aquest document. (07) El cas és que, 

segons els llibres d'actes, el 1873 l'ajuntament tornà sobre 

l'assumpte i acordà encarregar al mestre d'obres municipal 

Marià Llofriu i Ibarra "la formación del plano topográfico de 

esta ciudad." (08) Però cap d'aquests plànols s'arribà a fer o, 

si més no, cap d'ells es va utilitzar. En certa manera, aquests 

anys tampoc no calia disposar d’aquest document normatiu 

ja que, així, la comissió d'ornat tenia llibertat per a donar 

com millor li semblava les llicències en la ciutat existent i, 

com veurem, fins el 1911, no es començà a plantejar la 

necessitat d'un veritable plànol unitari d'eixample i reforma 

del conjunt de la població. Amb tot i això, la mancança del 

plànol de la ciutat seria un tema repetit durant tot el final del 

vuit-cents i començament del nou-cents. 

També foren escassos els documents gràfics per a 

la definició individual de les alineacions dels carrers ja que, 

com veurem, allò més habitual era que el municipi donàs les 

alineacions de forma verbal, sense cap documentació 

gràfica, la qual cosa creava farragoses explicacions a les 

resolucions del municipi per tal d'explicar les noves 

alineacions, decidides en la pròpia sessió capitular. Aquests 

procediments devien ser habituals a les administracions 

municipals vuitcentistes, ja que un fenomen semblant l’ha 

detectat Piñón a les alineacions que donava l'Ajuntament de 

València a les llicències d'obres del vuit-cents, no sempre 

prèviament aprovades: 

"los expedientes se refieren a distintas calles, de lo que se deduce 

que todas ellas estaban sujetas a nuevas alineaciones, aprobadas 

con anterioridad, o bien se aprobaban en aquel preciso momento 

para la casa que solicitaba permiso para reedificar y para las 

siguientes que se reedificasen en la misma calle." (09) 

A Elx, però, com es dedueix dels llibres d'actes 

municipals i d'alguns dels projectes d'alineacions que 

coneixem, fins i tot quan hi havia plànols d'alineacions, 

s’ignorava sistemàticament la legislació estatal dictada sobre 

el tema i rares vegades els expedients passaren a l'aprovació 

de la superioritat. (10) 

A més de les qüestions urbanístiques, a final de 

segle hi hagué també un primer intent de del·limitar la 

població a efectes fiscals. Així, el 07-07-1881 el mestre 

d'obres Nadal Cantó féu una certificació que s'inclogué en el 

llibre de capítols del 

"señalamiento de los puntos hasta donde alcanza el radio de esta 

ciudad, en cada una de las cuatro direcciones de Norte, Sur, Este y 

Oeste, según se lo tenía ordenado por acuerdo del municipio." 

Es tractava d'una descripció molt farragosa i gens 

interessant, escrita, no gràfica, de la del·limitació entre allò 

que era i allò que no era ciutat, basada en el nom dels 

propietaris de les cases i les terres que es prenien com a 

punts de referència. (11) També hi hagué un cert ús fiscal de 

la cartografia quan el 27-04-1893 un regidor proposà enviar 

un croquis d'Elx al governador per a demostrar que la base 

contributiva que ens havien fixat no era la que corresponia 

pel número d'habitants,. (12) 

Pel que fa a les ordenances, a més dels plànols 

geomètrics, a partir de l'obligatorietat de tota obra particular 

de sotmetre's a llicència prèvia, les grans ciutats redactaren 

noves ordenances de policia urbana, des de les de València 

(1844) i Madrid (1847) fins les de Barcelona (1856). Segons 

Piñón i Alonso de Armiño, s’ hi replegaven per primera 

vegada les condicions tècniques que havien de complir les 

edificacions i obres privades, com també disposicions que 

obrien el camí a la formació d'una administració urbanística 

municipal, tot precisant les passes del procediment 

administratiu i incoporant tècnics als ajuntaments de forma 

permanent. (13) Per a establir aquestes normatives 

municipals pròpies per a una població i diferents de les 

normes estatals, hom aduïa que es tractava de "reglas para la 

vida íntima, para la vida privada de un pueblo", com es deia 

a les ordenances municipals de Barcelona del 1890. Fet i fet, 

com ha advertit Solans, s’hi regulava des de l'establiment de 

fàbriques fins les processons, el problema dels xiquets 

perduts, la circulació d'animals de càrrega i de carros de tota 

mena o les cases de banys de mar. (14) 

També Bassols ha assenyalat que les ordenances 

municipals promulgades en el règim constitucional no feren 

sinó recopilar les disposicions de l'antic règim sobre policia 

urbana. (15) I en certa manera així va ser a Elx, on, les 

ordenances vuitcentistes encara no es plantejaven com 

instruments per a la formació de la ciutat burgesa. En 

contrast amb les ordenances d'altres ciutats, les primeres 

ordenances no es van aprovar a Elx fins el 1874, però es 

referien exclussivament a un aspecte tan menor i secundari 

com era el vol que podien tenir les reixes de les finestres 

situades en la planta baixa de les cases per a no ocasionar 

molèsties als transeunts, especialment els que passaven per 

les voravies que aquells anys es construïen a Elx. Malgrat la 

poca importància de la norma, el fet era que la pràctica 

constructiva de les cases d'Elx, amb una o dues plantes tan 

sols, no necessitava de reglamentacions referents a qüestions 

de seguretat contra incendis, ús dels ascensors o 

característiques dels materials de construcció, aspectes que 

es regulaven a les ordenances contemporànies de ciutats 

com ara Barcelona. Tanmateix, encara que minimitzat, a Elx 

es començà per un altre dels elements típics objecte de 

regulació de la casa burgesa i de l'espai urbà vuitcentista de 

nou encuny: la façana, en tant que plànol de contacte entre 

l'espai privat i el públic i, més concretament, els vols 

màxims que podien tenir els elements sobreeixints sense 

molestar el trànsit públic. Com assenyala Solans, la 

regulació de la façana, amb els vols i elements sortints, fou 

el punt on es posà més de relleu la nova concepció de la casa 

urbana i dels seus efectes sobre el nou espai públic. Així, 

l'ordenança de Barcelona del 1890 no sols regulà el vol dels 

balcons, sino també molts altres elements, com ara miradors, 

tribunes, marquesines, montants, cornises, arcs, ràfecs, etc. 

(16) També a la ciutat de València Taberner cita la 

preocupació pels elements sobresortints de la façana, els 

quals podien crear molèsties als transeunts i reduir l'amplària 

de la via pública. Així, el Capítol publicà un ban el 

29-03-1770 pel qual es manava 

"que los dueños de las casas quitaren o hicieren quitar las rejas 

bajas, balconcillos y otros saledizos, que por no distar del piso de 

las calles algo más de la estatura de un hombre incomodaban y 

perjudicaban a los que transitaban por las calles y plazas." 

A final del set-cents s'hi tornà a insistir, ja que el 
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corregidor féu un ban el 02-07-1792 en el qual ja es fixaven 

dimensions mínimes per al vol de les reixes: 

"que dichas rejas o balcones que desde los nueve hasta los trece 

palmos de elevación, salgan de la pared más de un palmo, se 

reduzcan precisamente dentro del propio término a esta medida." 

(17) 

La qüestió a Elx s'originà, segons el capítol, perque 

hi havia diversos veïns que "tratan de verificar algunas obras 

en las casas que respectivamente poseen en esta ciudad y 

clavar rejas en la parte baja de la misma." L'ajuntament 

considerà que no hi havia ni plànol topogràfic ni ordenances 

per a regular els elements que eixien a la via pública: 

"careciendo esta población, a la vez que de plano topográfico, de 

ordenanzas que determinen el modo y forma en que deben 

colocarse dichas rejas, ni la luz o parte saliente que deben tener a la 

vía pública, según la anchura de las distintas calles en que se traten 

de colocar." 

Per tant es nomenà una comissió per a fer un 

projecte d'ordenances, ja que la corporació municipal 

desitjava 

"adoptar un justo medio, razonal y prudente, que a la vez que esté 

en armonía con la práctica de la mayoría de las ciudades y pueblos 

cultos, no perjudique el ornato público ni la comodidad de los 

transeuntes." (18) 

Aquesta primera ordenança, com diem, afectà 

únicament el vol de les reixes en planta baixa i es presentà 

uns dies després amb el retòric nom de 

"proyecto de la luz o parte saliente que deben tener a la vía pública 

las rejas que se coloquen en la parte baja de las casas que se 

construyan o se hallen construidas en esta ciudad." 

Es repetia de bell nou l’argument que a Elx no hi 

havia "plano topográfico ni ordenanzas a que sujetarse" i 

que, per tant, el projecte s'havia fet "teniendo en cuenta las 

circunstancias de la localidad, la anchura de sus calles y el 

tráfico o tránsito por cada una de ellas." A més s'hi havia 

intentat "armonizar la comodidad de los vecinos con la de 

los transeuntes y con las exigencias del ornato público." 

Així, doncs, l'ajuntament aprovà per unanimitat una norma 

on es preveia el següent: 

"En las calles, cuyo ancho sea hasta tres metros, se colocarán las 

rejas con marco a la rasante de la pared. En las demás calles que 

tengan la anchura de tres metros a tres cincuenta centímetros se 

podrá dar a las rejas la luz o volado de tres centímetros. Las que 

sean de tres metros cincuenta centímetros a cuatro de anchas 

podrán tener cinco centímetros de luz. Y las de cuatro metros en 

adelante, ocho centímetros." (19) 

Un altre aspecte de la construcció que es va regular 

mitjançant una ordenança fou, el 1878, la col·locació de les 

portes que obrien cap a fora. Així, s'acordà que 

"en las plazas del ámbito de esta ciudad y calles de la misma que 

tengan cuatro metros cincuenta centímetros de anchura en el punto 

donde deban colocarse cualquiera puerta que abra a la calle o plaza, 

lo harán todos los vecinos con cajones que sirvan de montante para 

que no impidan el tránsito público y en la de menos anchura han de 

quedar empotradas dichas puertas al rasante de la pared." (20) 

El 1885 l'ajuntament tornà sobre els aspectes 

ordanancístics a proposta de l'alcalde. En aquesta ocasió es 

tornà a plantejar, com el 1874, la regulació del vol de les 

reixes col·locades en les plantes baixes dels edificis i es va 

prohibir que isquessen de la paret. També es tractà la 

supressió dels canalons i els desaigües dels terrats que 

llençaven al carrer l'aigua de la pluja. Ambdues mesures 

pretenien, com hem dit, que els transeunts poguessen anar 

per les voravies de pedra acabades de col·locar en els carrers 

sense perill de banyar-se ni d’esgarrar-se la roba i, com era 

habitual durant el darrer quart de segle, en l'exposició de 

motius, l'alcalde féu una lloa dels avanços i la importància i 

formosura que adquiria la població, tot exposant la 

conveniència de prendre mesures semblants a les que es 

prenien en altres capitals i ciutats importants: 

"dado el embellecimiento que adquiere la población, con la 

colocación de aceras se hace indispensable tomar acuerdo, ya que 

no existen ordenanzas municipales, sobre dos puntos capitales 

desterrados ya en todos los pueblos de alguna importancia. Es el 

primero la saliente de las rejas y de algunos balcones colocados 

cerca del suelo, que vienen causando desperfectos en las personas y 

vestidos de los transeuntes; y las canales que, arrojando desde el 

límite o mitad del muro foral las aguas que vierten a la calle, 

imposibilitan el tránsito público durante la lluvia." 

El 26-03-1885 l'ajuntament aprovà les quatre 

mesures que l'alcalde proposava "para desterrar estas 

costumbres abusivas en la manera de edificar." En primer 

lloc, s'acordà fer més estricta l'ordenança sobre reixes del 

1874 i 

"que bajo ningún concepto se permita que las rejas de las ventanas 

y balcones colocadas a menos de dos metros veinte y cinco 

centímetros del suelo sobresalgan del muro foral." 

En segon lloc es proposava 

"que se prohiba terminantemente que los sumideros ni aún los 

caños de las casas viertan a la vía pública." 

En tercer lloc es proposava ordenar 

"que los canales que desaguan en las calles las aguas de lluvia, lo 

hagan por medio de tubos colocados al esterior del muro foral, o al 

interior de este, cuya abertura de desagüe no pueda estar a más 

altura del piso de la calle que veinte y cinco centímetros." 

I en quart lloc es plantejava la necessitat d'adaptar 

les cases existents a aquestes normes: 

"declarada la urgencia de llevar a la práctica estas medidas de 

policía urbana, se anuncie al vecindario, concediendo un breve 

término a los dueños y usufructuarios de fincas urbanas para que 

realicen dichas mejoras, apercibiéndoles que pasado dicho término 

se realizarán de oficio y a costa de aquellos." (21) 

Digam que, a més d'aprovar la normativa sobre 

reixes i canalons, hi hagué un intent de fer-la complir quan 

el 20-02-1890 un regidor proposà al Capítol que el mateix 

ajuntament tragués "del paramento de los edificios rejas, 

balcones, canales y canalones salientes", com també que 

s'acordassen medis coercitius per tal que els morosos 

acatassen els acords municipals. Hàbilment, l'alcalde deixà 

la sol·lució del tema en mans del mateix regidor que feia la 

proposta. (22) i uns mesos després, el 02-10-1890, s’insistí 

en que calia traure dels edificis municipals les baixants i els 

canalons que vessaven l'aigua directament en la via pública. 

(23) 
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02. CONTROL, ACTIVITATS, LLICÈNCIES 

 

L'intent de la burgesia de crear un espai urbà homogeni a 

Elx comportà que durant el vuit-cents, juntament amb el 

control de la ciutat (nom dels carrers, numeració de policia 

de les cases) i amb la seua representació en projecció 

ortogonal, començaren a plantejar-se qüestions d'estadística, 

no sols pel que feia al número d'habitants, sinó també als 

carrers i les cases existents. Així, el 1849, segons Ramos, es 

féu un recompte de les cases existents a Elx, les quals eren 

2.154, com també una relació dels carrers existents. 

Suposem, però, que Ramos es refereix a la llegenda del 

plànol de Gonzàlez d'aquest mateix any o potser a algun 

altre document relacionat amb aquest plànol. (01) També el 

1877 es féu des de l'ajuntament una "Relación de las casas y 

calles que constituyen el casco de esta población según 

aparece", la qual oferia un total de 122 carrers i 2.007 cases. 

(02) Però, com hem dit, l'aspecte més significatiu del vuit-

cents per a la formació de la ciutat moderna, des del punt de 

vista del control de l'activitat constructiva privada, fou 

l'atorgament de llicències d'obra. Com indica Calduch, amb 

la rellevància de l'edificació residencial s’haveren d'arbitrar 

instruments de control, la gestió urbanística es féu sobretot 

mitjançant la tira de cordes i la concessió de llicències d'obra 

i s'incorporaren progressivament nous aspectes en aquest 

camp, fent-lo cada vegada més complexe: control del 

disseny de les façanes, salubritat, distribució, replegada 

d'aigües pluvials, volum i número de plantes, etc. 

Tanmateix, aquestes actuacions de policia urbana foren 

preventives i sancionadores, però no generaren procesos 

urbanitzadors de configuració de la ciutat. Les ordenances 

municipals eren la concreció dels límits on podia intervenir 

l'administració municipal: concessió de llicències d'obra, 

ordres d'execució d'obres i d’enderrocs i supervisió de les 

obres en execució. (03) 

Per a Bassols, quan a la segona meitat del segle es 

dictà l'obligatorietat d'obtenir llicència d'obra prèvia per a 

alçar un edifici, d'una forma desvinculada de la tira de 

cordes, es produí un canvi qualitatiu, ja que el control del 

dret d'edificar a través de la llicència no venia ja imposat per 

qüestions de límit entre domini públic i propietat privada, 

sinó per autèntics interessos de caràcter general, higiene, 

salubritat, seguritat en la construcció, etc., la tutela dels quals 

corresponia al municipi per raons de policia general. (04) 

Pel que fa a les alineacions de carrers i places, segons 

Bassols, aparegueren com a tècnica específica durant el 

període constitucional, a partir dels Projectes de Lleis 

Municipals del 1838, i constituïren la primera tècnica 

urbanística d'actuació de conjunt. En un principi les 

alineacions foren només una constatació del límit entre la 

via pública i la propietat privada, però no una intervenció de 

l'administració en l'exercici del dret de propietat. Tanmateix, 

conforme es féu més complexa la tècnica d'alineacions, 

mitjançant la seua aplicació s'articulà també la contribució 

dels particulars al costejament de les obres de colocació de 

voravies. (05) 

Segons Calduch, a Alacant, els actes administratius 

vinculats a l'atorgament de llicències d'obra, informes, 

control, etc., esdevingueren un instrument clau per a la 

construcció de la ciutat vuit-centista. Les llicències d'obra 

conegudes més antigues que s'hi concediren són del 1814 i 

es tractava de certificats de tira de cordes o, com s'hi deia, 

"demarcación de línea foral que deben guardar las 

fachadas." Però ja a començament de segle, a més de les 

alineacions, el control municipal s'amplià en alguns cassos a 

les façanes, com a conseqüència de la importància que 

l'Acadèmia donava als aspectes formals de l'arquitectura i a 

la seua imatge pública. Així, cap al 1820, ja s’acompanyava 

a la sol·licitud de llicència d'obra i tira de cordes un dibuix 

de la façana. Simultàniament aparegué el control 

professional i els mestres d'obres, albanyil o pedrapiquer 

començaren a signar, amb el propietari, tant la sol·licitud de 

llicència com el disseny de la façana. El procés es féu més 

complex cap a la meitat de segle, quan començaren a 

presentar-se també la distribució en planta i detalls de vols i 

de cornises. Posteriorment s'incorporaren encara al naixent 

projecte la memòria constructiva, com també qüestions de 

salubritat i de sanejament, com ara pous cecs, evacuació de 

pluvials, etc. (06) 

En contrast amb aquest control de l'activitat 

constructiva a Alacant, a Elx l'intervenció municipal en la 

construcció privada es limitava a començament de segle a 

les ordres d'execució d'enderrocs i de construcció forçosa, 

com ja hem vist practicar durant el set-cents. Només a partir 

de la meitat del segle s'amplià a la concessió de llicències 
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d'obra i d'activitats, encara que la inexistència tant d'un 

plànol d'alineacions com d'ordenances de la construcció 

convertia aquest acte administratiu en un mer coneixement 

de la voluntat del propietari d'edificar i, en el millor dels 

cassos, en la supervisió de la memòria i dels plànols de 

l'edifici per part del mestre d'obres de la vila. Amb tot, a més 

de les ocupacions i vendes de trossos de via pública, les 

quals veurem mès endavant, una de les primeres sol·licituds 

de llicència vistes pel capítol, encara sense regular per la llei, 

es donà el 1801 i es vinculava a les molèsties produïdes per 

l'activitat que es pretenia establir, ja que es tractava de la 

sol·licitud de llicència per a construir un molí d'almidó en un 

solar del raval de Santa Teresa. (07) També, el 1807, el 

Capítol acordà requerir els propietaris d'un solar situat en la 

plaça de Santa Maria, on hi havia una "casa arruinada 

enteramente en términos que es un verdadero solar yermo", 

per tal que la reedificassen, evitant els perjuís públics i 

complimentant "las reales resoluciones que gobiernan en la 

materia." (08) 

Conforme avançava el segle i la burgesia 

s'assentava en l'ajuntament es feia més evident la voluntat 

municipal d'intervenir en la transformació d'Elx. Així, el 

12-02-1819, el síndic procurador general féu una extensa 

exposició d'un programa de govern que implicava una forta 

intervenció pública en la configuració de la ciutat, enfront de 

certes apropiacions dels particulars. En aquesta intervenció, 

a més de recuperar diners i drets, tot enfortint la posició de la 

vila, el síndic es referia al mal estat dels espais i edificis 

urbans més importants. Així, deia que 

"está para arruinarse el callejón formado sobre la muralla que hay a 

la parte del norte de esta Casa de Ayuntamiento, por los arcos que 

los particulares vecinos han formado, vaciando dicha muralla, y 

también la hermita de San Sebastian [...] y sin concluhirse el 

sementerio de esta villa." 

També exposava que es trobaven necessitats "de 

obra y composición, el quartel y puente", com també que 

calia 

"que se restituya a la villa lo que el marqués de Carrús disfruta de 

las eras y sus aguas, y también los porches que havía en la plaza y 

se han cubierto y metido en la casa que tiene Andrés Mira, [...] que 

se compongan de los fondos de propios las 325 varas de las 

entradas y salidas de los caminos de esta villa, y el empedrado de 

las calles de la misma, como está prevenido, [...] que el valor de la 

piedra cantería de la Hermita de San Jaynme derruída entre en 

propios" 

i, finalment, també es proposava numerar les cases. (09) 

Un dels moments claus de la intervenció municipal 

en l'edificació pel que feia a ordres d'execució fou amb 

motiu dels terratrèmols del 1829, ja que, com hem vist, 

aquests terratrèmols causaren nombrosos desperfectes en 

esglèsies, edificis públics i cases particulars, tant del poble 

com del camp. Pel perill que oferien les construccions 

danyades se’n féu una mena d'ordre general de reparació o 

d’enderroc de les edificacions malmeses, com també una 

inspecció sistemàtica dels edificis públics. En tots els 

capítols que tractaven del tema s'insistia en la necessitat que 

els particulars derrocassen les cases ruïnoses i també 

començà a plantejar-se fer-ho d'ofici si no feien cas de les 

ordres municipals. (10) Segons les actes capitulars, 

l'ajuntament aprofità que havia vingut a revisar l'esglèsia de 

Santa Maria i l'alcàsser de la Senyoria el mestre Joan 

Baptista Marco (l'escrivà devia referir-se a Marcos Arques, 

titular de la ciutat d'Alacant) i manà que revisàs també el 

pont, la casa capitular, la torre de Calendura, la carnisseria, 

"y demás edificios públicos que corresponden a esta 

corporación." (11) Als certificats dels mestres Marcos 

Arques y Jaume Agueda s'acreditava 

"el estado ruinoso de la Casa Consistorial de esta villa y su 

Universidad, torre del Relox, puente principal y varias casas de esta 

población." 

L'ajuntament ordenà tirar a terra tot allò que no 

aprofitàs i que oferís perill, incloses les cases dels 

particulars, les quals havien de ser derrocades pels 

propietaris i, si no ho feien, tirar-les d'ofici. (12) Uns dies 

després, assabentat el Capítol que també moltes cases del 

camp es trobaven ruïnoses, insistí de bell nou en l'ordre 

d'enderroc, la qual féu extensiva a aquestes cases del camp, 

considerant que el perill augmentava arreu en no haver-se 

aturat encara els terratrèmols. Els mestres d'obres havien de 

tornar a inspeccionar els edificis principals i fer informe i 

pressupost per a derrocar tot allò que calgués. (13) En 

aquesta ocasió, el treball per als mestres i els escrivans 

degué ser molt, ja que a l'Arxiu Històric Municipal hi ha un 

lligall amb desenes d'escrits de propietaris amb l'informe i la 

signatura de mestres d'obres i alarifs (quan sabien signar) on 

es descriuen els danys en les cases del poble i del camp, la 

major part d'elles en estat de ruïna. (14) 

Les ordres d'execució del capítol, tanmateix, no 

devien ser gaire acatades, ja que el 1837 el procurador síndic 

exposà que hi havia moltes cases ruïnoses, encara a 

conseqüència del terratrèmol del 1829: 

"sin embargo de haberse mandado entonces procedieran sus dueños 

a componerlas, no se llevó a cabo, por desgracia, tan razonable 

medida." 

Segons es deia, les fortes pluges del 1834 havien 

acabat d'assolar-ne unes i de desplomar-ne d'altres i, malgrat 

haver format un expedient on es féu constar per relació 

jurada del mestre alarif "la necesidad de que se demolieran 

muchas obras que por su mal estado amenazaban 

arruinarse", havien quedat encara dempeus molts edificis en 

mal estat. En aquesta ocasió el Capítol acordà que, per a 

evitar "cualquier contingencia desagradable y toda 

responsabilidad al Ayuntamiento", es nomenàs una comissió 

per a recórrer carrers i places i fer un "prolijo 

reconosimiento de todos los edificios quebrantados", amb 

una relació dels que calia tirar o reparar, per tal de passar 

nota als propietaris i, es tornava a insistir, fer-ho l'ajuntament 

d'ofici si aquells no obeïen. (15) Però la solució devia ser 

difícil, ja que les catàstrofes hagudes a començament de 

segle i la important disminució d’habitants originà una 

població ruïnosa i en mal estat. Com assenyala Gozálvez, tot 

al llarg del vuit-cents s'enrunaren moltes de les cases més 

antigues, especialment al raval de Sant Joan i, com a 

conseqüència de les morts i de les destruccions, a les actes 

capitulars abundaven les referències a solars sense propietari 

conegut. (16) 

Tot plegat motivà que als anys centrals del segle 

una gran part de la intervenció municipal en la ciutat fos de 

vigilància de l'estat físic dels edificis i de control i enderroc 

de les cases en mal estat. Així el 1841 el Capítol ordenà 
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Gaspar Botella l’enderroc total o la reparació de la casa que 

tenia en el carrer dels Sants Metges. (17) I el 1842 es 

demanà als alcaldes de barri una relació dels immobles en 

males condicions, on s'havien d'incloure tant les cases com 

les almàsseres i les fàbriques de sabó, indústries que, com 

hem vist, havien decaigut molt a començament del vuit-

cents: 

"Deseando el Ayuntamiento tener una noticia exacta de los 

edificios de esta Población que se han derruido y arruinado 

enteramente, acordó el cabildo se convoquen a los alcaldes de 

barrio y se les haga saber que en el término de ocho días formen 

cada uno por calles, una lista individual de las casas, almazaras y 

fábricas de jabón que se miran convertidas en solares espantosos, 

con espresión de su respectivo dueño." (18) 

D'altra banda, la tempesta del 1853 també afectà 

greument els edificis d'Elx, ja que, segons l'acta municipal, 

l'aigua i la pedra que havien caigut 

"han producido quebrantos: más de doscientas casas y dos molinos 

de aceite han quedado totalmente arruinados, casi otras tantas se 

han mandado derribar, hay muchísimas que necesitan pronta 

reparación y faltan operarios." 

Com a mesura urgent s'acordà 

"derribar todas las casas que amenacen un pronto hundimiento y 

para reconocerlas ha salido el Maestro titular de obras y otro 

nombrado a propuesta del mismo para que le auxilie." 

Com que no hi havia prou algeps se’n va haver de 

portar de Crevillent, com també preveure l'accés als forns 

que la vila tenia en els partits rurals de Vallongues i de 

Ferriol: 

"atendiendo a la necesidad de reparar muchos edificios para evitar 

su demolición, y habiéndose concluído el yeso que había en la 

población, sin que sea posible traer el que existe en los hornos que 

hay de Vallongas y Ferriol, en razón a haberse inutilizado en su 

mayor parte el camino de las pedreras, se resolvió que se proceda a 

su composición desde mañana, por los habitantes de los partidos 

rurales de Ferriol, Vallongas y Altabix, bajo el concepto que este 

servicio se les reputará como turno de prestación vecinal para el 

año mil ochocientos cincuenta y cuatro." (19) 

Al llarg dels anys següents la comissió d'ornat, ja 

en funcionament, denuncià moltes cases que es trobaven en 

mal estat i que havien de ser inspeccionades pel mestre 

titular de la vila. Així es féu el 1854 amb una casa del carrer 

del Comissari, la qual es trobava en un estat ruïnós, i amb 

una illa de cases en la replaceta de Polo, "en la que existen 

algunas paredes exteriores sin techos y con buques de 

puertas, pudiendo servir de abrigo a malechores." Finalment, 

també es denuncià per ruïnosa una casa en la mateixa plaça 

de Baix. (20) El 1855, la comissió d'ornat tornà sobre el mal 

estat d'algunes cases de la plaça de Baix, concretament una 

que era propietat de Francesc Anton i una altra de Ginés 

López. Aquesta darrera feia cantó al carrer del Carme i 

encara tenia dempeus els porxes setcentistes però en molt 

mal estat, ja que 

"el techo que los cubre amenaza venirse al suelo por hallarse 

desplomado el pilar que los sostiene y forma ángulo entre dicha 

plaza y la calle del Carmen." (21) 

Precisament una de les primeres línies oficials que 

es demanaren a l'ajuntament per ajustar-se a l'inexistent 

plànol de la població fou per a construir un nou edifici en 

aquest lloc, quan el 1859, el nou propietari, Josep Coquillat, 

exposà que tractava 

"de reedificar la casa que ha comprado en la Plaza Mayor de esta 

Villa, haciendo ángulo a la calle del Carmen y con el fin de que 

esta guarde la debida alineación de la mencionada calle en [sic] 

arreglo al plano de población, suplicaba a la Corporación que por la 

Comisión de ornato y el Maestro de Obras titular se inspeccionase 

el terreno y se le marcase la linea que a Poniente y norte debia 

guardar en el repetido ángulo, que proyectaba construir ochavado 

para la mejor comodidad del público." (22) 

Però en aquells primers anys d'activitat de la 

comissió d'ornat sovintejaren, sobretot, les denúncies de 

cases ruinoses. Així, el 1855 es denuncià una altra casa, la 

número 3 del carrer del Rellotge, propietat del baró de la 

Torre, de la qual "la pared esterior se advierte desplomada, 

en términos que amenaza ruina." I encara, a final d'any, es 

donaren per inútils quatre cases més, una en el carrer de Sant 

Pere, propietat del clero de Santa Maria, una altra en el 

carrer dels Alvado i una altra en el carrer del Comissari. (23) 

Els anys seixanta foren abundantíssimes les 

intervencions de la comissió d'ornat en cases ruïnoses. 

Segons deia la mateixa comissió, el 1861 va practicar una 

revisió general de "las fachadas y paredes de todos los 

edificios que forman esta población" i en va veure moltes 

que es trobaven tan desplomades que era "de esperar que de 

un momento a otro se arruínen", amb la qual cosa es féu un 

llistat amb els noms dels propietaris i l'adressa de la casa que 

s'havia de derrocar. N'hi havia als carrers de Sant Jaume, de 

Sant Jeroni, de l'Olivereta i del Barri de Sant Jeroni i a la 

plaça de la Fruita. També es denuncià la paret de ponent 

d'una posada situada en el carrer de Santa Anna, propietat 

dels Altamira, com també dues cases més dels carrers dels 

Sants Metges i de Santa Bàrbera. Les mesures 

administratives, però, devien ser prou ineficaces pels llargs 

tràmits burocràtics i l'amiguisme imperant, el qual podia 

aturar l'expedient en qualsevol moment, ja que, abans de 

decidir-se res, l'expedient tenia per davant d'ell un llarg cami 

burocràtic. Així, els acords presos pel Capítol eren del carés 

següent: 

"en su vista, el Ayuntamiento, dando por denunciada la espresada 

pared, acordó se libre certificación de este particular y se pase al 

Sor. Presidente para que instruya el oportuno expediente y disponga 

la demolición de la repetida pared." (24) 

Les denúncies, amb tot, continuaren al llarg del 

1861. Uns mesos després, la comissió d'ornat proposà obrir 

un expedient a diverses cases en mal estat, les quals es 

trobaven situades en el carrers de la Lluna, Major del Pla i 

d'Asp. (25) El 1864, complimentant una ordre del 

governador, l'ajuntament arribà a fer una sessió 

extraordinària per a tractar el tema dels edificis ruïnosos, 

solars i cases deshabitades i, després d'un debat, s'acordà de 

nou que la comissió d'ornat inspeccionàs les cases del poble 

i passàs una llista per tal d'enviar 

"las comunicaciones combenientes con arreglo al bando de buen 

gobierno, a fin de que las pongan en el estado que es de desear y 

está prevenido por las leyes, a fin de evitar desgracias." (26) 

També en ocasions els motius del mal estat de 

l'edifici no eren gaire concrets, com ara una denúncia que es 

féu el 1865 d'una posada situada en la plaça de Baix, on es 

pensava que 

"en las próximas fiestas sívico religiosas a la patrona pudiera 
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ocasionar desgracias, viniéndose al suelo con la aglomeración de 

gentes que provablemente subirán a su terrado y habitaciones 

altas." 

Els acords, en aquests cassos, també eren prou 

ambigus i es limitaven a que l'alcalde donaria les ordres 

oportunes "para evitar un acontecimiento desagradable." 

(27) 

Fins a final de segle, les denúncies i inspeccions de 

cases ruïnoses es van fer d'una forma contínua i sistemàtica. 

Durant els anys setanta també s’instruiren expedients per 

cases ruïnoses, després de ser denunciades per la comissió 

d'ornat, tot acordant que el mestre d'obres passàs a 

reconéixer-les. (28) Així, el mestre d'obres Nadal Cantó 

(home diligent, segons Ibarra), qui aquests anys devia ser 

titular de l'ajuntament, passà diverses relacions d'edificis en 

mal estat i rebuts d'inspecció. Un d'ells, per exemple, es 

referia a la casa núm. 11 del carrer del Retor, la qual calia 

derrocar, segons un informe de Cantó signat el 1878. (29) 

Les declaracions de ruïna afectaven inclús propietaris 

importants, com ara el clero de Santa Maria, qui tenia una 

casa en el cantó de la Corredora i el Pont dels Ortissos en tan 

mal estat que el 1883 s'hagué de declarar en ruïna i s'obligà a 

derrocar-la després de molts informes i de propostes, havent 

de comptar fins i tot amb la ratificació de l'acord per 

l'enginyer provincial. (30) Els últims anys del segle, amb la 

recuperació econòmica i l'activitat constructiva, no 

sovintejaren tant les declaracions del Capítol per a derrocar 

cases. 

Les mesures d'enderroc de cases per motius de 

seguretat anaven acompanyades de l'obligació de tancar els 

solars. Tot plegat, es tractava d'una primerenca disciplina 

urbanística que abarcava ja una gran part de les actuals 

competències municipals. Així, el 1861, la comissió d'ornat 

exposà "la conveniencia a la policía urbana [de que] se 

cerrase con la suficiente pared el solar de la casa sita en la 

calle Traspalacio." La comissió d'ornat també havia 

d'inspeccionar un solar del carrer d'Asp denunciat per 

l'alcalde de barri ja que, en no trobar-se tancat, s'hi podia 

entrar als corrals de les cases contigües. (31) El 1869 se li 

passà comunicació a tres propietaris de solars situats en la 

plaça del Teatre i en la Corredora perquè, en benefici de 

l'ornat públic, "edifiquen o construyan cerca a la altura 

marcada por la ley." (32) 

D'altra banda, des de meitat del vuit-cents, 

l'ajuntament, a més d'ordenar l'enderroc o la reparació de les 

cases per motius de seguretat, començà a donar també ordres 

de reparació per motius d'ornat o d'estètica, com ara el 1848, 

quan el Capítol veié una ordre del cap superior polític en la 

qual s'ordenava que "se blanqueen las fachadas de todas las 

casas de los pueblos de esta provincia, revocando 

previamente las que lo necesitasen." L'ajuntament no sols 

acordà publicar un ban per a fer-ho saber al veïnat, sinó que, 

a més, avisà que 

"para los primeros días del próximo diciembre, saldrán comisiones 

de indivíduos de la municipalidad a reconocer todas las calles de la 

población y los que vean que no han cumplido con este deber les 

exijirán la responsabilidad que haya lugar." 

A petició d'alguns regidors, en el ban s'havia de fer 

constar també el disgust municipal perque hi havia molts 

pares de família que no tenien la deguda cura dels fills i 

contra els quals s'acordà prendre mesures i imposar multes i 

càstigs, ja que 

"se encuentran frecuentemente por las calles y plazas multitud de 

niños ociosos que sólo se ocupan en jugar, rayar o manchar las 

paredes de los edificios." (33) 

Durant la segona meitat del vuit-cents, com hem 

dit, també es començaren a controlar les alineacions dels 

nous edificis. Així, el 05-01-1855, la comissió d'ornat 

exposà que "los Maestros Albañiles, según han observado, 

no guardan la lineación en la formación de las paredes de las 

casas." Aquesta primera denúncia de la mancança 

d'alineació en les noves façanes dels edificis fou el principi 

d'una llarga batalla a Elx durant els tres quarts de segle 

següents per aconseguir unes alineacions dretes o, al menys, 

no excessivament tortes. En la mateixa sessió l'ajuntament 

acordà fer saber als mestres d'obres que 

"no ejecuten obra nueva ni de reparación en pared esterior de las 

casas de esta villa sin que primeramente den cuenta a los S. S. de la 

Comisión de Hornato y obras públicas para que en unión del 

Maestro titular marquen la línea que deba guardarse." (34) 

Finalment, consignem l'inici a Elx de l'acte 

administratiu més característic establert per l'administració 

pública durant el vuit-cents en relació amb l'edificació 

privada: l'atorgament de llicències d'obra. Les modernes 

llicències d'obra començaren a donar-se a Elx durant els 

anys seixanta i des d'aqui fins el tomb de segle s'observa 

com anà reglant-se el procediment administratiu i es féu més 

complex aquest aspecte de la disciplina urbanística. Ja des 

d'un principi, es demanava permís per a tota mena d'obres, 

com ara l'enlluït de les façanes de les cases, i el procediment 

consistia en que el Capítol enviava l'expedient a informe de 

la comissió d'ornat, la qual exposava les seues raons 

favorables o no a la concessió de la llicència. Així, el 1864 

s'informaven favorablement diverses sol·licituds per a 

enlluïr cases en el carrer de Sant Isidre i el 1865 es donava 

un permís per a enlluir la façana d'una casa en el carrer de 

les Barques. (35) El control de les obres a través de la 

llicència atorgada per l'ajuntament fou immediat, ja que a 

finals dels anys seixanta ja es veien i s'aprovaven de forma 

sistemàtica en les sessions del Capítol paquets de llicències 

d'obra, informades abans per la comissió d'ornat. (36) A 

principi dels setanta, el Capítol ocupava una gran part de les 

sessions amb les obres particulars, bé ordenant que passaren 

les sol·licituds a la comissió d'ornat, bé veient els informes 

d'aquesta i aprovant o denegant les autoritzacions. (37) Fins 

i tot en certs cassos hi hagué d'emetre informe previ 

l'administració tutelar. Habitualment es tractava de llicències 

d'obra de cases situades en la Corredora, per on passava la 

carretera d'Alacant a Múrcia, en les quals, a més de la 

comissió d'ornat, havia d'informar l'enginyer en cap de la 

provincia. (38) Els documents de les sol·licituds anaren 

també fent-se més complexos i al darrer quart de segle ja se 

solia adjuntar alguna documentació gràfica feta pels mestres 

d'obres, la qual cosa, per cert, es deixà de fer en les primeres 

dècades del nou-cents. Així, el 1879 Rafael Bañon i Ruiz 

presentà el plànol de la façana (pero no de la planta) de la 

casa que pensava construir en la Baixada al Pont, un 

document de gran qualitat técnica, que anava signat pel 

mestre Nadal Cantó. (39) 

A partir del 1880 i fins el final del segle hi ha 
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nombrosos expedients de sol·licitud de llicències d'obra, 

conservats a l'Arxiu Històric Municipal. Es tracta de 

gruixuts lligalls on s'acumulen tots els temes tractats per la 

comissió d'ornat i la de vies i obres. Hi ha alguns expedients 

d'alineacions, com ara les del carreró del Salnitre o les del 

carrer de Santa Bàrbera, els quals veurem més endavant, 

però del conjunt destaquen per la seua abundància les 

sol·licituds de particulars per a "obrar". Generalment es 

presentava només la instància i en alguns cassos especials, 

pocs, un croquis esquemàtic de la façana. Poques vegades es 

presentava la planta. (40) Durant les dues dècades finals del 

segle els particulars començaren a demanar també les 

primeres llicències d'obertura d'establiments, incloent una 

planta de distribució. Es tractava de farmàcies, la instal·lació 

de les quals sovintejà a final del vuit-cents i principi del nou-

cents. Així, entre el 1889 i el 1904 s'obriren farmàcies al 

cantó de la Corredora amb la Pujadeta de Sant Jeroni, als 

carrer dels Solars, de Sant Miquel, de la Porta d'Oriola i del 

Salvador, i al cantó dels carrers de Sant Roc i d'Aurelià 

Ibarra. Com diem, hom solia presentar un petit plànol de 

distribució, on se situaven les dependències destinades a 

"botica, rebotica y laboratorio." (41) 
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(03) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

1, p. 186-187. 
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03. COMISIÓN DE ORNATO 

 

Amb l'inici de l'organització moderna de l'ajuntament, la 

comissió d'ornat urbà fou l'òrgan municipal que s'encarregà 

durant la segona meitat del vuit-cents de controlar les 

reformes urbanes i les intervencions tendents a millorar 

l'aspecte físic de la ciutat. La comissió d'ornat entenia dels 

temes urbans, tant pel que fa al control de l'activitat privada, 

mitjançant les llicències d'obra i les ordres d'execució, com 

de la pública, mitjançant la redacció de projectes d'alineació 

de carrers, ordenances, etc. Una altra comissió municipal, la 

d'obres públiques, que en ocasions anava unida a la d'ornat, 

entenia de les inversions en infraestructures urbanes. En 

l'estructura municipal posterior a la revolució burgesa, 

aquesta comissió d'ornat assumí el paper que, com hem vist, 

feien durant l'antic règim els síndics municipals en informar, 

conjuntament amb els mestres d'obres, sobre els temes 

urbans que el Capítol havia de resoldre. També assumí una 

part de les mateixes competències del capítol, en debatre 

prèviament i fer propostes sobre temes urbans i sobre obres 

concretes. 

A Alacant, la comissió d'ornat públic ja 

funcionava, segons Calduch, el 1838, informant projectes 

d'obres i comprovant si s'ajustaven a alineacions, "reglas del 

arte", seguretat, etc. A la llarga, com assenyala Calduch, la 

comissió d'ornat esdevingué l'òrgan de gestió que 

manifestava l'opinió i interessos de l'autoritat en actes 

administratius com ara els informes de llicències d'obra, de 

ruïna o de situacions il·legals o perilloses. Tenia, a més, 

l'encàrrec de donar i fixar en un document oficial la tira de 

cordes. Composada per regidors i tècnics, la seua missió fou 

decissòria en tant que assenyalava les directrius o 

canalitzava dins d'uns esquemes definits l'evolució 

urbanística de la ciutat. (01) 

També a Elx es va formar, a començament del 

1839, la comissió de policia urbana, la qual acabà sent 

també d'ornat urbà, o, simplement, comissió d'ornat. En un 

principi estava formada per tres membres, tots tres regidors 

de l'ajuntament. (02) El 1841, aquesta comissió informativa 

apareixia ja citada en les actes municipals com a "comisión 

de ornato público y policía urbana" i també com a "comisión 

de ornato." Les seues competències comprenien des de 

l'exposició de temes com ara la ruïna de l'esglèsia del 
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Salvador o de les cases particulars, fins la confecció 

d'informes sobre l'ocupació de trossos de via pública o la 

reparació dels camins del terme i els carrers del poble. Un 

dels primers informes de la comissió d'ornat fou del mateix 

1841 i tenia relació amb el tancament de l'entrada al trinquet 

de pilota que pretenia fer Pau Belda, com veurem més 

endavant. (03) 

Uns anys després, el conjunt de l'ajuntament es va 

estructurar en comissions informatives per tal d'alleugerir la 

seua tasca. Així, el 30-07-1844, el Capítol acordà 

"la división de la corporación en comisiones para poder atender con 

más seguridad y exactitud a los distintos ramos del servicio 

público." 

De les diverses comissions que es van nomenar, una era la 

d'ornat public i una altra la d'obres públiques. (04) Com hem 

vist, durant la segona meitat del vuit-cents la tasca de la 

comissió d'ornat se centrà, sobretot, en la denúncia de cases 

ruïnoses, les quals havien de ser inspeccionades pels mestres 

de la vila. Gozálvez opina que, aquesta anys, la 

"concienzuda labor de la comisión de ornato se encarga de 

denunciar e intentar poner a punto las principales calles de Elche, 

con lo que su actuación viene a confirmar la importancia viaria 

dentro de la ciudad o la mayor categoría social de ciertos sectores." 

(05) 

Certament, el paper que la comissió d'ornat jugà a 

Elx al llarg de prop d'un segle podia haver estat fonamental, 

ja que controlava totes les actuacions arquitectòniques i 

urbanístiques a la ciutat. Especialment als anys vint del segle 

XX, en el moment de la popularització del debat urbanístic, 

se’n parlava sovint als diaris i els components de la comissió 

d'ornat rebien acusacions, crítiques i denúncies de 

favoritisme i d’inefectivitat. Amb la comissió d'ornat i amb 

la seua intensa activitat s'institucionalitzà la preocupació de 

la societat burgesa il·licitana per la forma i per la 

transformació de la ciutat. Mostra de l'important paper que 

jugava foren les lluites que establí per augmentar el seu 

poder i la seua influència. Amb tot, la pràctica de la comissió 

d'ornat fou eminentment burocràtica, tingué una actitud 

passiva envers la transformació de la ciutat i ni en les seues 

actuacions ni en els seus plantejaments hi hagué cap novetat 

ni cap sentit progressista de les intervencions urbanes. 

 

NOTES 

(01) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

2, p. 187 i 365-368. 

(02) Libro de cabildos, acta del 04-01-1839, AHME. Com veiem, 

la creació de la Comissió d'Ornat a Elx és prou anterior a la data del 

05-01-1855 assenyalada per ozálvez (La ciudad de Elche, 1976, p. 

91). 

(03) Ibídem, actes del 08-01-1841, 18-01-1841, 22-03-1841 i 

26-03-1841, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 30-07-1844, AHME. 

(05) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 91. 

 

04. REFORMES URBANES 

 

Un altre dels temes de la urbanística espanyola que es 

començà a plantejar a Elx durant la segona meitat del vuit-

cents fou la reforma de l'espai urbà, tant al voltant de la zona 

de la població ocupada per la burgesia local, la Corredora, el 

passeig de les Eres, el carrer Ample, el carrer del Salvador, 

el carrer del Trinquet, etc., com a les zones perifèriques de la 

ciutat. Hom hi utilitzà tant la tècnica d'assenyalament 

d'alineacions als carrers més importants o als més indefinits 

(amb la consegüent venda dels sobrants de via pública i la 

cessió de la part dels solars edificables destinada a carrer), 

com l'obertura de nous carrers i places als teixits urbans 

consolidats. El marc que envoltava aquestes actuacions a 

l'Estat espanyol cap al 1850 ha estat definit per Piñón i 

Alonso de Armiño, per a qui l'eixample de les poblacions i 

les operacions de reforma interior, a més de donar resposta a 

les necessitats de l’urbs, van constituir la base doctrinal 

sobre la qual es recolzà el creixement de la majoria de les 

ciutats, originant el primer desdoblament formal i social, ja 

que mentre que amb les reformes interiors de la ciutat antiga 

es definia un entramat ple de bosses deprimides, l'eixample 

(la ciutat nova) era el patrimoni de la burgesia, dels nous i 

dels vells rics. (01) Amb tot, cal tenir en compte que al 

moment inicial de traçar els eixamples, si més no, no fou 

així arreu les ciutats espanyoles, ja que a Alacant, per 

exemple, la burgesia de finals del vuit-cents s'instal·là en la 

ciutat interior (Malecon, Rambla, etc.) mentre que l'eixample 

era ocupat amb altres usos, com ara magatzems i vivendes 

no burgeses. D'una manera semblant, l'eixample d'Elx fou 

ocupat a principi del nou-cents pels treballadors, mentre que 

la burgesia mantenia el territori que s'havia creat des de la 

meitat del vuit-cents al voltant del passeig de les Eres, la 

"carretera" i la Glorieta. D'altra banda, Bassols considera 

que el creixement inicial de concentració urbana a l'Estat 

espanyol no vingué motivat per un procés d'industrialització 

creixent, la qual cosa féu que els primers intents de reforma i 

d’extensió urbana s’originaren més per exigències d'un 

major benestar i comoditat de la nova classe dominant, la 

burgesia, que pels problemes d'allotjament del proletariat 

industrial. (02) 

A les dues grans ciutats del Pais Valencià les 

reformes urbanes vuitcentistes foren considerables. Així, a 

València, el 1833, segons Sanchis, encara hi quedaven 

nombrosos atzucacs, però el municipi havia aprovat ja la 

nova alineació de 371 carrers i 52 places, a les quals havien 

d'anar ajustant-se les noves edificacions. També, el 1839, 

l'ajuntament constitucional inicià la construcció de la plaça 

Rodona al Clot, lloc on, com hem vist, hi havia hagut la 

carnisseria municipal. Pero, sobretot, les ciutats maldaven 

per derrocar la muralla i expansionar-se. Tropeçaven, però, 

amb l'oposició de l'exèrcit, omnipotent en l'Espanya 

isabelina, que se n'atribuïa la propietat. Tanmateix, el 1865 a 

València hom reeixí a iniciar l'enderroc de la muralla amb el 

pretext de donar feina als treballadors de la seda aturats i, 

segons Sanchis, tota la ciutat aplaudí la mesura. (03) En 

efecte, com assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, en el 

context ideològic del progressisme lliberal, foren nombrosos 

els arguments sobre els avantatges que reportaria l'enderroc 

de les muralles. Així, Madoz, el 1850, considerava els 

perjuís que se seguien de tenir Barcelona empresonada en 

una faixa de pedra i també els avantatges que podrien 

resultar de l'eixamplament en els camps de la salubritat 

pública i de l'extensió del comerç i la indústria. (04) 

A València, durant l'època de la Restauració, entre 

els anys 1875 i 1885, l'interior de la ciutat començà a ser 
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reformat intensament i, així, des de la porta de la Mar, a l'est, 

foren traçades dues noves vies de penetració cap al centre 

històric, el carrers de les Barques i el de la Pau; el 1878 

s'amplià la plaça de la Reina; entre el 1894 i el 1897 es 

reformà el carrer de Sant Vicent i el 1896 es féu el parc de 

Castelar sobre el solar del convent de Sant Francesc. (05) 

També a Alacant, hi va haver importants transformacions de 

la ciutat des d'immediatament després de la guerra del 

Francès i, cap a meitat de segle, hom aconseguí derrocar la 

muralla. Com assenyala Calduch, en el nou context en el 

qual es definia el camp de la urbanística i la concepció de la 

ciutat, l'estructura defensiva no soles era un element arcaic, 

sinó una pesada carrega que impedia les necessàries 

transformacions de l'estructura urbana i de la qual era urgent 

desfer-se'n. Així, doncs, l'arribada del ferrocarril fou 

utilitzada per a plantejar l'eixamplament d'Alacant i per 

Reial Ordre del 13-07-1858 la ciutat deixà de ser plaça forta, 

amb la qual cosa s'autoritzava implícitament l'enderroc de 

les muralles, ja que s'hi deia que en endavant es podrien 

donar uns límits més extensos a la ciutat, cenyida encara per 

un recinte que li impedia el creixement, a més de 

proporcionar-li el benestar i el desenvolupament progressiu 

que la indústria i el comerç havien d'experimentar pel fet 

d'iniciar-se l'explotació del ferrocarril que unia Alacant amb 

Madrid. (06) 

A Elx, amb la muralla medieval ocupada des del 

principi de l'edat moderna i sense que se'n bastís una altra, 

no hi hagué aquell fenomen de ruptura de la cinta murària 

amb el qual s'iniciava arreu Europa la ciutat moderna. 

Consegüentment, tampoc no es van donar els bulevards i 

camins de ronda que substituiren les muralles i que 

englobaren la ciutat en un conjunt unitari, la qual cosa 

implicà la inexistència d'avingudes i de grans espais lliures 

al voltant de la ciutat vella, rambles, passeigs o vies, com els 

que es formaren a la major part de les ciutats de l'estat, com 

ara Barcelona, València o Alacant. A Elx el creixement de la 

ciutat des del set-cents i durant tot el vuit-cents s'havia fet a 

base d'ocupar el terreny agrícola immediat a la ciutat, a base 

de ravals o barris que quedaven en contacte amb l'horta i, 

malgrat les situacions de guerra, d’invasió i d’epidèmia, en 

cap moment s'hi plantejà la construcció d'una nova muralla. 

Quan calia, es construïen tanques perifèriques per a aïllar el 

poble, o es reparaven aquestes fortificacions elementals. Es 

tractava de petites obres de tancament semblant a la d'altres 

poblacions de l'estat, com ara Madrid, ciutat a la qual, 

segons Bassols, 

"no existía propiamente una muralla, simplemente unos cercos o 

tapias por motivos fiscales más que defensivos, ni tenía la 

condición de plaza fortificada." (07) 

Amb tot, encara els primers anys del vuit-cents, es 

parlà de tancar el poble, sobretot per qüestions sanitàries. 

Així, durant l'epidèmia del 1804, en un principi es posà un 

control sanitari vora l'ermita de Sant Antoni, on un metge 

reconeixia els qui volien apropar-se a Elx, però quan la 

malaltia s'estengué pels pobles veïns, el Capítol prohibí 

l'eixida de la població dels capitulars, els quals havien d'estar 

en disposició d'acudir a resoldre els punts que s'oferiren i, 

així mateix, manà que es deixassen oberts només tres camins 

d'entrada a la població: el d'Oriola, pel pont del Rei, el de 

Castella, pel portal d'Alacant i la porta de les Tafulles, a 

migdia. Les altres entrades s'havien de tapar 

"para evitar toda intrución y si algún vecino o forastero la 

sobresalte incurra en la pena de dos meces de cárcel y dies pesos de 

multa." 

En aquella ocasió, Elx es lliurà de la pesta, la qual 

afectà molts pobles de la comarca i, per a celebrar-ho, el 

29-11-1805, l'ajuntament acordà fer acció de gràcies i festes 

el dia de la Vinguda de la Mare de Déu. (08) La guerra del 

Francès originà també un replantejament dels sistemes de 

defensa quan, el 15-03-1809, es parlà de la necessitat 

d'actuacions de fortificació i de defensa de la població i del 

terme i el Capítol veié una relació de l'arquitecte Josep 

Gozàlves (probablement el mateix Josep González de 

Coniedo que acabà la capella de la Comunió i projectà la 

portada de l'aigua dolça) sobre les defenses que calia fer a la 

vila d'Asp. (09) El mes següent arribà l'ordre de fer obres de 

fortificació a Elx, l'abast de les quals, però, no s'especifica en 

l'acta municipal. Havien de fer l'informe per a formar 

expedient el mestre d'obres Felip Garcia i el mestre segon 

Baptista Gonzàlves. (10) A Elx no s'arribà a fer una nova 

muralla, com la d'Alacant del 1810, amb la qual s'englobà la 

ciutat antiga i els primers eixamples i ravals, (11) però es 

degueren fer importants tanques de defensa, ja que el 

21-11-1812 l'ajuntament pagà al mestre alarif Francesc 

Aznar la quantiosa summa de 3.667 reals per haver fet obres 

de defensa per ordre del general de divisió, les quals, segons 

es deia, consistiren en tapar les boques de carrer de les 

entrades d'Elx i colocar "telégrafos (sic)", çò devia ser algun 

sistema de comunicació a distància. (12) 

També els canvis polítics de la tercera i quarta 

dècada del segle originaren despeses en el sistema de 

defensa de la ciutat. Els resultats, tanmateix, com assenyala 

Gozálvez, no van tenir cap transcendència urbana. (13) Així, 

el 1822 rodaven pels voltants d'Elx el bandoler Jaume 

Alfons el Barbut, popular personatge del vuit-cents valencià, 

i la seua quadrella de saltejadors de camins, els quals havien 

atacat alguns pobles de la contornada. També hi havia 

enfrontaments entre lliberals i absolutistes, amb lluites a 

Catral i Sant Felip Neri. Davant aquests perills, l'ajuntament 

acordà el 04-03-1822, per motius polítics i en defensa de la 

constitució, amb un gran nombre de veïns presents, 

"que se sierren todos los boquetes de las entradas y salidas de esta 

población, a excepción de la del Camino de Alicante, la de 

Orihuela, la de Guardamar y Cartagena y la de Santa Pola.” (14) 

L'any següent, el 26-09-1823, amb la fi del trienni 

constitucional, el canvi de govern municipal i l'entrada de 

tropes franceses, es va començar a fortificar la població. (15) 

Aquestes obres de fortificació, encara que sense incidència 

urbanística posterior, costaren molts diners i es van acabar 

totalment. Un any després, a l'acta municipal del 

27-08-1824, s'explicava la mesura en base a que les tropes 

de la guarnició d'Alacant havien envaït Elx el 15-09-1823 i 

se'n temia una altra d'invasió, per la qual cosa calgué "poner 

el pueblo en estado de defensa." Segons l'acta, el coronel del 

regiment que hi havia a Elx, 

"invitó para que se fortificaran las entradas de esta villa y serrar el 

pueblo para evitar una sorpresa, pues de lo contrario lo 

abandonaba." 

El capítol, doncs, determinà fer aquestes obres, 

"como en efecto se excutaron y gastaron en ellas bien cerca 
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de veinte mil reales", els quals, ara, l'ajuntament demanava a 

l'intendent que fossen descomptats de la contribució. (16) 

Anys després, als llibres de sessions, encara es referia aquell 

atac de la guarnició d'Alacant com el "horroroso saqueo de 

las tropas constitucionales el 15-09-1823." (17) Als anys 

vint també s'hagué de tancar Elx per motius fiscals. Així, el 

1826 es trobava vigent l'impost del dret de portes establert 

pels reialistes, el qual fou anul·lat aquell mateix any. Però 

abans d'anul·lar l'impost, possiblement per tal de fer-lo 

respectar, el Capítol acordà que calia reparar "las tapias de 

circumbalación de esta villa", ja que s'hi havien observat 

forats i desperfectes. Aquestes rotures devien tenir també 

motius polítics, ja que es decidí formàar un expedient 

"contra los que puedan resultar autores o cómplices de 

dichas roturas." (18) 

A més del tema de les obres de defensa, una de les 

transformacions urbanes de les primeres dècades del segle 

fou la desaparició de diversos elements annexes a l'espai 

públic, la qual tasca, com hem vist, ja s'havia iniciat a finals 

del set-cents. Així van desaparèixer els pòrtics de la plaça de 

Baix, els quals foren ocupats pels mateixos veïns, principals 

interessats en apropiar-se de l'espai públic immediat a les 

seues cases, al·legant motius d'estètica, de seguretat o de 

funcionalitat, ço és, la ciutat seria més formosa, més segura i 

s'hi transitaria millor. Fet i fet, ja en el debat acadèmic sobre 

la funció dels pòrtics, com assenyala Bonet, hi havia 

disparitat de criteris. Així, Fornes i Gurrea considerava que 

els pòrtics prestaven una gran comoditat en arrecerar els 

vianants de la pluja, el sol i altres incomoditats i devien 

córrer per les quatre cares de les places majors i Ponz els 

mantenia en la seua idea neoclàssica de ciutat perquè 

donaven comoditat a les persones i grandiositat a les façanes 

de temples i palaus. Tanmateix, Bails els considerava 

"sombríos y sucios, entristeciendo la ciudad y causa de mala 

salud y peligrosidad por la noche", en una idea més moderna 

de l'espai urbà que apuntava a la ciutat industrial i higiènica, 

de carrers i places més de pas que de parada i amb 

problemes de delinqüència que calia prevenir. (19) 

A la plaça Major d'Elx s’ocuparen en primer lloc, 

amb autorització del 27-01-1808, els pòrtics de la casa del 

comte de Torrellano, construïts, com hem vist, a partir del 

1741. El motiu exposat pel comte per a aquesta apropiació 

fou que, amb ella, volia 

"evitar escándalos y asesinatos, como a V. S. le consta de público 

se cometen diariamente en los arcos o Portales que están bajo la 

casa del que dice." 

Amb la finalitat d'evitar "dichos escándalos, 

suciedades, robos y poner a cubierto la seguridad de su 

Persona y la de sus dependientes", i considerant que no es 

feia mal a tercers, el comte demanà poder tancar els 

esmentats soportals, "sacando la Puerta principal a la Plaza." 

El Capítol autoritzà la petició, en considerar 

"lo útil que es al público el que se tapien dichos portales, para evitar 

los perjuicios que apunta dicho memorial, lo que además es público 

y notorio." (20) 

L'exemple cundí i el 1825 els propietaris i 

administradors de set cases més situades en la plaça de Baix, 

enfront de la casa capitular, exposaren que les cases es 

trobaven "sostenidas por cinco pilares y que sirven de apoyo 

a los malhechores de noche" i, per tant, demanaven permís 

"para serrar dichos pilares con pared corrida y sacar las 

puertas a la plaza", de tal manera que aquesta quedàs "más 

expedita y hermoseada." En aquests anys deixaren 

d'adjuntar-se les instàncies dels particulars als llibres d'actes 

municipals, per la qual cosa no coneixem els termes exactes 

de la sol·licitud, sinó tan sols la referencia que en féu 

l'escrivà de l'ajuntament. Els capitulars passaren la instància 

al jutge de policia perquè acordàs allò que tingués per més 

convenient. (21) Però als dos dies, el 17-03-1825, l'alcalde 

major féu un decret i autoritzà la reforma que es demanava, 

ja que considerà que l'ajuntament reconeixia la utilitat de 

tancar tals pilars, "para evitar los males que pueden ocurrirse 

y las ventajas de hermosear con la expresada obra la plaza." 

Tanmateix, per a aprovar-ho, ho havia de saber prèviament 

l'intendent general de policia del regne i s'acordà 

comunicar-li-ho. (22) 

Una altra reforma amb la qual es continuà durant el 

vuit-cents fou l'enderroc dels elements urbans ja considerats 

molestos per a la circulació. El 1812, després de l'abolició de 

la senyoria i en plena eufòria contra el senyor, es derrocà "el 

Arco que se llamava del Arraval de San Juan que le 

distinguía de esta villa", el qual es trobava situat a l'inici del 

carrer de la Porta del raval. El mestre d'obres Felip Garcia i 

el mestre pedrapiquer Josef Guilabert presentaren un 

certificat de 278 reals per l'import de les despeses de jornals 

i materials que s'havien gastat en derrocar-lo. (23) També les 

primeres décades del segle l'ajuntament manà derrocar el 

portal del camí d'Alacant. El 18-05-1833, el mestre d'obres 

Francesc Sànches presentà a l'ajuntament un rebut de 36 

reals de velló pels treballs de la quadrella d'obrers, 

composada d'un mestre, dos oficials i dos peons, la qual 

havia derrocat aquest portal, havien entrat la pedra a un hort 

que citen com del Sr. Dn. Ramon i havien repartit les ruïnes. 

(24) 
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05. OCUPACIONS D'ESPAI PÚBLIC 

 

Pel que fa a l'ocupació de trossos d'espai públic pels 

particulars durant el vuit-cents, els primers anys del segle 

hom continuà ocupant part d'aquest espai públic per a fer 

cases, d'igual manera que s'havia fet durant el set-cents. 

Tanmateix, quan vingueren les decades de misèria, s'aturà la 

construcció d'habitatges i, com assenyala Gozálvez, fins la 

segona meitat del segle, amb la recuperació econòmica 

d'Elx, no continuà l'ocupació de racons i atzucacs iniciada el 

segle anterior. Mentrestant, però, hi havia hagut un canvi 

qualitatiu, ja que ara hi havia una incipient voluntat 

d'ordenació de l'espai públic i, en ocasions, es comptava, 

fins i tot, amb un plànol d'alineació que guiava les 

actuacions. Segons les actes municipals, tant a les 

sol·licituds com als permissos de l'ajuntament, els motius 

que es donaven per a aquestes ocupacions eren sempre 

d'higiene, encara que hi havia també un important rerafons 

de transacció comercial ja que, en la majoria dels cassos, 

l'ocupació d'aquest espai comportava ingressos econòmics 

per a l'ajuntament qui, habitualment, acordava subhastar els 

trossos de via pública desafectats i els venia com a solars. 

Aquesta venda comportava, com és evident, una utilitat per 

als veïns que compraven el terreny. (01) Ja avançat el segle, 

hi hagué, a més, un procés de definició de la planta de la 

ciutat, amb una clara valoració dels eixos principals de 

l'estructura viària de la zona burgesa, al sud de la vila 

murada. Les reformes relatives a la supressió d'atzucacs i 

venda de sobrants es trobaven situades sovint en aquesta 

àrea i venien a reforçar la imatge i la importància dels 

carrers principals, els més amplis i de més trànsit d'Elx, els 

quals es deslliuraven, així, de racons i de carrerons que en 

trencaven la continuïtat. 

Com diem, les primeres ocupacions d'espai públic, 

seguien la pràctica del set-cents. Així, el 1801, Joaquim 

Perpinyà, Ramon Miralles i Carlos Gràcia es posaren 

d'acord per a ocupar un atzucac de la plaça del Palau, al qual 

donaven la part de darrere, postigos i almàssera, de les cases 

que tots tres tenien al carrer dels Uberna. Segons l’escrit, 

demanaven tancar aquest carreró, posant una porta amb tres 

claus, per evitar la brutícia que s'hi amuntonava, les males 

olors i "los torpes deseos" de la gent que se n'aprofitava de la 

foscor i la soledat del lloc. Com que no hi havia cap altre 

interessat en aquest terreny, el Capítol aprovà l'ocupació 

sense més i ni tan sols exigí, com era costum, el pagament 

d'una almoina destinada a l'hospital de Caritat. (02) També 

el 1807 un veí que tenia la casa en la Corredora, enfront de 

la Pescateria, sol·licità i obtingué autorització del consell per 

ocupar un tros de terreny públic del vall per a reparar, amb 

la deguda seguretat i formant "un paredón de cantería", la 

façana del nord de sa casa, la qual es trobava malmesa per 

culpa d'aquest vall o conducte de la Palanca. Hom pretenia 

fer la reparació "tomando y ocupando para ello alguna parte 

corta de dicho Vall" però sense perjudicar "su destino y 

curso de las aguas." El control de les obres l'havia de fer el 

mestre d'obres titular de la vila qui en la seua visura advertí 

"ser necesaria la obra que se solisita, la qual en nada 

perjudica a el Conducto de la Palanca", amb la qual cosa el 

consell atorgà el permís sol·licitat. (03) 

Després de la guerra del Francès, algunes 

ocupacions de via pública començaren a tenir una vessant 

política, la qual cosa abundà a finals del vuit-cents i principi 

del nou-cents. Així, el 1815 l'alcalde de l'ajuntament 

constitucional féu una paret per a tancar i apropiar-se del 

carreró de la Bodega, aleshores un atzucac, on ell tenia sa 

casa. Però poc després, ja amb els absolutistes en 

l'ajuntament, els veïns del carrer del Salvador, entre ells el 

marquès de Carrús, protestaren d'aquesta ocupació perque es 

consideraven perjudicats en haver perdut un dret de llum i 

pas i l'ajuntament absolutista manà derrocar la paret. Cal 

remarcar que en les instancies dels particulars i en els acords 

del municipi es barrejaven consideracions de caire polític, 

amb desautoritzacions mútues entre constitucionals i 

reialistes. (04) 

Durant els anys vint i trenta, de gran pobresa a Elx, 

no trobem cap notícia d'ocupació d'espai públic, però a partir 

dels anys cinquanta tornà a haver-hi una certa activitat 

constructiva i, a més d'ocupar-se els atzucacs, molts veïns 

demanaren trossos de via pública i diversos espais sobrants 

per a fer-hi cases. Així, el 1857 Francesc Fenoll obtingué de 

l'ajuntament, per 60 reals pagats a l'hospital, un solar situat 

en el cantó dels carrers del Rellotge i del Forn, de setanta 

pams de llarg i catorze d'ample, el qual, segons es deia, 

havia estat propietat de Francesc Perpinyà, i havia passat al 

municipi "por no haberlo cerrado." També se li cedí "parte 

del público o anteriormente plazuela unido a él, a fin de 

poder obrar con arreglo a las reglas de hornato público." 

(05) Els anys cinquanta s'arribaren a demanar fins i tot 

terrenys que ja havien estat cedits i ocupats durant el set-

cents i els quals es degueren abandonar en els anys de 

pobresa del vuit-cents. Així, el 1857 Joan Latour demanà 

que 

"se le ceda el terreno público que hay a la parte del mediodía del 

huerto titulado de Gil y se estiende desde el camino de entrada a 

esta población por la parte de levante, hasta la rambla, para 

construir en él una casa, evitando de este modo sea dicho sitio 

receptáculo de inmundicias y parapeto de hombres mal 

intencionados." 

La comissió d'ornat i el mestre d'obres van 

examinar el lloc i informaren que no sols no era perjudicial 

"la sesión del indicado terreno público, si que la 

conceptuaban útil y beneficiosa a estos vecinos y al hornato 

público", acceptant la cessió per un preu de 500 reals, els 
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quals s'havien de pagar a l'hospital. En aquesta ocasió es 

fixaren ja les línies del solar: 

"desde la línea que marca la cerca del Huerto de Gil, a la parte de 

Levante, hasta ocho palmos antes del primer ojo del puente público, 

y desde la pared de mediodia del repetido huerto al punto que 

marque la misma comisión hasta la línea que debe formar con el 

pretil del citado puente, en cuyo ámbito podrá construir el Latour la 

casa que desea." (06) 

També el 1857 l'ajuntament cedí als tres veïns que 

ho demanaren el terreny del "antes calliso titulado del 

Cortijo", ja que una comissió nomenada a l'efecte informà 

"no resultar ningún perjuicio en su concesión a los 

convecinos de las casas colindantes", sempre i quan pagaren 

prèviament 100 reals a l'hospital per cada veí per una sola 

vegada. El mateix Capítol féu el repartiment de l'antic 

carreró: 

"a Dª Prudencia Granés, treinta y dos palmos de longitud, o sea de 

mediodía a norte y ocho de latitud, de levante a poniente; a D. José 

García, cuarenta y un palmos de mediodía a norte y siete de levante 

a poniente y a D. Juan Roca, cincuenta y nueve de mediodía a norte 

y ocho de levante a poniente, con la precisa condición de haberse 

de permitir unos a otros la entrada en sus respectivos terrenos para 

reconocer y reparar caso necesario, sus obras subterráneas y 

exteriores." (07) 

En certes ocasions, tanmateix, es denegà l'ocupació 

de l'espai públic, com ara el 1859, quan no s'autoritzà un tal 

Bañon a tancar i cobrir un carreró situat vora el convent de 

l'Encarnació, malgrat ser de la seua propietat les dues cases 

de l'interior. El motiu que donà el municipi fou l'existència 

d'una sèquia al fons de l'atzucac, per a la servitud de la qual 

l'interessat estava obligat a tenir oberta la porta per al servei 

públic, tant de dia com de nit. (08) Però uns anys més tard, 

el 1867, amb un ajuntament de distint signe polític, Bañon 

demanà de bell nou tancar aquell atzucac posant-hi una 

porta que, segons deia, tendria oberta de dia i tancada de nit. 

En aquesta ocasió s'envià la sol·licitud a informe de la 

comissio d'ornat. (09) 

Durant la segona meitat del segle es tornà a donar 

també el cas de disputes per terrenys abandonats des de 

temps arrere, com ara un particular que el 1860 demanava 

que l'ajuntament li concedís un solar situat entre dues cases 

"por hallarse abandonado y sin dueño conocido por más de 

treinta años", petició a la qual no accedí el Capítol perquè la 

propietat del solar estava questionada entre els altres dos 

veïns. (10) 

El 1860, el Capítol donà també a un tal Josep 

Fenoll un racó que hi havia vora la Pescateria Vella. Aquest 

Fenoll demanà la cessió de 

"el terreno público que se comprende en la rinconada que forman 

sus dos casas, salida de la Pescadería vieja y entrada a la de los 

Arboles, para completar el ángulo de las dos y evitar sirva de 

basurero para el vecindario, pronto como está a satisfacer su valor y 

dejar según la corporación dispusiese la servidumbre de agua y 

monda de la acequia, cuyo boquete se encuentra tapado en el sitio 

designado." (11) 

Una comissió nomenada a l'efecte informà sobre la 

demanda i fou de l'opinió que 

"con la cesión al Fenoll se consigue evitar la falta de limpieza y 

aseo que causa la rinconada que forma el expresado local, que, 

cerrado con la correspondiente obra, servirá de ornato para la 

población." 

Així doncs, s'acordà cedir el terreny amb el 

compromís d'obrar-lo i deixar a la part de fora la servitud de 

l'aigua de la sèquia. (12) 

El 1863, també un tal Pasqual Fuentes demanà un 

tros de terreny públic "del que hay a la salida para la rambla, 

al sur de la fuente existente a la entrada del Puente de esta 

población." Fuentes volia el terreny per a fer-se una casa i 

al·legava que "a la par que hermoseará la entrada, evitará sea 

el depósito de inmundicias", però el Capítol decidí que 

abans de resoldre havia d'informar la comissió d'ornat. (13) 

L'ocupació de terrenys s'estengué a poc a poc a tota la 

perifèria de la població, inclús al raval de Santa Teresa. Així, 

el 1859 es demanà 

"un terreno común existente entre la casa de Pedro Pasqual y los 

vesantes del pozo del Santo Hospital, existente en la plaza de San 

José, y que comprende una extensión como de veinte palmos de 

latitud y dieciseis de longitud, con el objeto de formar una casita." 

El Capítol acorda que la comissió d'ornat passàs a 

inspeccionar el terreny per tal de resoldre la demanda. (14) 

A final dels anys cinquanta començà a ocupar-se 

també la vessant de la rambla sobre la qual donava la vila, 

coneguda amb el nom de Terreguero, el qual tingué una 

intensa ocupació durant el mig segle següent. Així, el 

29-03-1859 el Capítol va veure la sol·licitud feta per Jaume 

Quiles per a continuar aprofitant el terreny comú existent a 

la part de ponent de la casa consistorial, l'anomenat salnitre, 

per poder seguir amb la fàbrica d’aquest producte que hi 

tenia establerta, "con notable utilidad del mencionado 

terreno, pronto como está a dar al Santo Hospital la limosna 

que se le detalle." L'ajuntament permeté l’ocupàció d’aquest 

terreny per sis anys més, a raó de 72 reals cada any. (15) 

El 1864 Jaume Quiles, potser aquest mateix del 

Salnitre, demanà fer sa casa "en el solar llamado el 

terreguero de Palacio, junto a las cárceles." La sol·licitud 

s'envià a informe de la comissió d'ornat, qui estigué d'acord 

en cedir 58 pams de terreny de nord a migdia i 52 de llevant 

a ponent, 

"quedando obligado a construir de su cuenta la paret de mediodía a 

norte hasta unirla con la Torre de Palacio, colocando en dicha pared 

una puerta de la suficiente anchura para pasar un carro, la cual 

abrirá el Quiles por la mañana y la cerrará por la noche." (16) 

En la mateixa sessió s'autoritzà també la concessió 

a Rafael Bañon "del callizo que existe junto a su casa, en la 

bajada del puente." (17) 

Les reformes afectaren també els voltants del 

mercat. Així, el 1865, Antonio Sansano demanà a 

l'ajuntament permis per a 

"sacar la paret de una casa hasta la línea de la calle de la Ereta Alta 

y se le conceda terreno inmediato de una plazuela que hay contigua 

a dicha casa." 

La sol·licitud passà a informe de la comissió 

d'ornat. (18) També el 1868 Ramon Agueda, qui tenia una 

casa en la plaça Nova, contigua a la qual hi havia "un 

espacio de terreno que, no aprovechándose forma una 

entrada que afea notablemente", demanà permís per a 

apropiar-se d'uns quinze pams de llargària per deu d'ample 

"con el objeto de edificar, haciendo salir su casa a la línea 

que observan las que hay al Norte." Com era habitual, la 

sol·licitud passà a la comissió d'ornat. (19) 
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Algunes de les noves obres públiques que 

redefinien l'espai urbà, especialment la carretera d'Alacant a 

Múrcia, també ocasionaren la venda i ocupació d'espais 

perifèrics que deixaven de tenir ús. Així, el 1870, Pasqual 

Llopis demanà que se li vengués 

"una parcela que constituye el callizo que, desde la calle del 

Carmen conduce a la carretera del Alto de las Atalayas, toda vez 

que, desde la apertura de la plaza Mayor carece completamente de 

objeto este callizo, y cuyo aspecto, hoy desagradable, puede 

mejorarse en las nuevas obras que el solicitante puede realizar, 

dejando a salvo todo perjuicio que pueda resultar a los particulares 

y a la vía pública, respecto de la corriente de las aguas pluviales o 

por cualquier otro concepto en general." 

El Capítol acordà instruir l'expedient per a vendre 

aquest terreny en pública subhasta. (20) Curiosament, com 

es trobava al final d'un carreró, amb l'ocupació descrita, el 

carreró quedà convertit en un atzucac, el qual no es va tornar 

a obrir, com un passatge, fins el 1985. 

Les reformes foren abundants en aquests espais 

secundaris annexes als carrers principals. Així, el 1884 

l'ajuntament acordà tancar un carreró que anava del carrer 

dels Arbres a la replaceta de l'Espart, com també posar-li 

portes al carreró de la Bodega. Els motius que es donaven 

per a tancar aquests carrerons secundaris eren d'higiene i 

d'ornat, especialment en els carrers principals. Pel que feia al 

primer carreró, diversos veïns del carrer dels Arbres 

demanaren que 

"el callejón que atraviesa desde la citada calle a la placeta entendida 

del Esparto se tape por ambos lados, en virtud de que el vecindario 

no aprovecha su tránsito por su estrechez, malos olores y temor de 

los vecinos, particularmente de noche, porque no tiene dicho 

callejón abitante alguno." 

La junta de sanitat i la comissió de policia urbana 

foren de la mateixa opinió i dictaminaren que es podia tapar, 

"por no ser necesaria la travesía del mismo, y por el inconveniente 

para la seguridad de las personas que les es de presición el pasar por 

las embocaduras del mismo, y muy especialmente por las noches, 

habiendo otras travesías cercanas, anchas y abitadas, que son las 

que aprovecha el vecindario." 

Finalment, la corporació considerà que en tancar el 

carreró també es formaria "mejor aspecto al ornato de la 

calle de los Arboles y plazuelita entendida del Esparto" i 

acordà fer-ho així, amb una paret de maçoneria de cinc 

metres d'altura per cada costat. A les poques setmanes, 

tanmateix, s'acordà vendre el terreny d'aquest carreró com a 

sobrant de via pública. (21) 

Pel que fa a l'atzucac de la Bodega, el regidor 

síndic exposà que 

"se halla en todo tiempo convertido en un montón de escombros e 

inmundicias, siendo inevitable su total limpieza porque los vecinos, 

aprovechándose de la noche, depositan cuanto les estorba en sus 

casas, y sólo para poderlo evitar seria necesario un vijilante que 

constantemente de día y de noche no se moviera de aquel sitio; y 

como quiera que esto es difícil y costoso para el Municipio, sería 

conveniente que los vecinos de aquella que tienen postigos a la 

misma, coloquen una grande puerta a la entrada del dicho callejón, 

teniendo cada uno de ellos una llave para poder abrirla para servirse 

cuando lo crean necesario, pero teniendo cerradas aquellas tanto de 

día como de noche a escepción del poco tiempo en que tengan que 

sacar algo por las mismas." 

Així acordà fer-ho l'ajuntament (22) i el mes 

següent es pagaren 58 ptes. per les portes del carreró de la 

Bodega, posades, s'insistia, "para evitar el foco de infección 

del citado callejón, perjudicial a la salud pública." (23) 

Tanmateix, l'any següent, el 11-06-1885, s'acordà vendre 

aquestes portes, les quals es consideraven completament 

inútils. (24) Però encara a final de segle, el 1899, els veïns 

del carreró de la Bodega, ja batejat com carrer de Madrid, 

demanaren de bell nou posar-li portes de ferro, tot pagant-les 

de la seua butxaca. L'ajuntament considerà que tal carreró 

només tenia l'entrada del carrer dels Arbres i que tan sols els 

solicitants hi tenien portes de servei, per tant autoritzà 

tancar-lo, en considerar que "ganaría el ornato y se evitaría 

que siga convertido en un depósito de basuras." (25) 

Però malgrat els intents d'anul·lar aquests dos 

carrerons del carrer dels Arbres, tots dos van romandre en la 

trama urbana fins el 1970 quan, amb la reforma de la plaça 

de l'Espart, el primer desaparegué definitivament i el segon 

s'uní amb el carrer del Passatge i deixà de ser un atzucac en 

esdevenir carrer obert. 

Com hem dit, les ocupacions d'espai públic també 

es donaren en terrenys perifèrics, on la tasca de convertir 

racons i atzucacs en solars edificables i vendre'ls, comptà 

amb el suport de la tècnica de les alineacions de façana. 

Aquestes operacions de venda s'intensificaren sobremanera 

els anys vuitanta, quan als membres de la corporació els 

entrà una veritable dèria de vendre qualsevol terreny on es 

pogués construir una casa. Per a molts d'aquests solars 

residuals, tanmateix, no trobaren comprador i es van haver 

de traure a subhasta repetides vegades. El 1884 s'acordà 

vendre terrenys sobrants de via pública vora l'antic quarter 

de cavalleria i en la costa de Banús, prèvia taxació del 

mestre d'obres titular del municipi. També s'acordà tancar 

"por sus extremidades" dos carrerons, l'un en la baixada del 

Pont i l'altre que anava del carrer de les Barques a la 

carretera, i el qual era innecessari "desde que se abrió la 

antedicha carretera por la plaza Mayor." Uns mesos després, 

però, el 27-11-1884, s'acordà vendre aquests dos últims 

carrerons. (26) Pere Navarro redactà també el plànol per a 

fer la venda de la costa de Bonús, tot deixant el pont Vell 

definitivament encaixonat amb edificis per la banda de 

llevant, com es troba en l'actualitat. (27) Però aquest terreny 

de la baixada al Pont no s'havia venut encara el 1887, ja que 

aquest any s'insistí en vendre'l com a sobrant de via pública 

"por considerarlo innecesario y perjudicial a los intereses de 

aquellos vecinos, sirviendo tan solo de constante depósito de 

inmundicias." (28) El 1884, s'acorda vendre també un 

terreny sobrant de via pública situat a ponent de la plaça del 

Palau, vora la presó i la rambla. (29) El 1887 s'acordà 

inscriure en el registre de la propietat, com a sobrant de via 

pública, per a vendre'l en pública subhasta, un terreny situat 

vora el convent de l'Encarnació que limitava per llevant i 

migdia amb la casa de Concepció Fluxá, pel nord amb la 

Corredora i per ponent, "la calle de su situación" ço és "la 

calle Travesía de los Arboles" (aquest límit de ponent hauria 

de correspondre al convent de l'Encarnació, però es devia 

haver derrocat ja aquesta part de l'edifici). També s'acordà 

vendre un terreny del raval de Santa Teresa situat vora el 

pont Vell, 

"sobrante de via pública, que existe en la plaza del Puente, lindante 
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por levante con Rambla o río Vinalopó; Poniente, la mencionada 

plaza; Mediodía, estribaciones del puente de la Virgen y Norte, 

ensanche llamado de la Rambleta." (30) 

Uns mesos després el Capítol aprovava les 

condicions per a la subhasta dels terrenys vora la Rambleta, 

els de la costa de Bonús i els de la travessera dels Arbres. 

(31) El 1887 es van veure també les condicions per a vendre 

en pública subhasta "un terreno que, según la nueva 

medición, resulta ser sobrante de la vía pública, situado en la 

calle del Lago" i un altre en el carrer de Sant Pasqual. Un 

regidor exposà, així mateix, que 

"en la calle de Gitanos y Plazuela del Calvario existen terrenos que, 

a su modo de ver, los considera sobrantes de vía pública y muy 

conveniente se destinen estos para edificar pequeñas casas, y que a 

la vez redundaría en beneficio de los fondos municipales." 

El mestre Gaetà Penalva, sota la direcció de la 

comissió d'ornat, havia de practicar "la alineación 

conveniente, para conocer si los mencionados terrenos son o 

no sobrantes de vía pública." També s'havien de subhastar 

els terrenys o solars "situados en la plaza de San José y 

punto denominado Era de los Frailes." (32) 

Com hem dit, moltes vegades quedaven desertes 

les subhastes per a vendre aquests terrenys marginals, com 

ara les del carrer del Lago i la costa de Bonús. Però també 

en una ocasió, curiosament, el comprador cedí els terrenys a 

l'espai públic de bell nou. Així passà amb els solars vora la 

Rambleta, els quals han arribat lliures fins els nostres dies i 

han fet possible el traçat i la urbanització el 1989 de 

l'avinguda del Vinalopó, a ponent de la rambla, entre el pont 

Vell i el pont Nou. Segons l'acta municipal, el comprador 

d'aquests solars acordà deixar-los "como ensanche a la plaza 

referida, sin que por ello pierda el derecho de propiedad que 

tiene, para que nadie pueda edificar." Fins i tot el mateix 

ajuntament que els havia venut donà les gràcies per aquesta 

cessió en reconéixer que redundava en benefici del veïnat. 

(33) 

En les últimes dècades del segle, la major part de 

l'espai públic sense una clara funció viària ja s'havia ocupat 

pels particulars que volien fer-se cases, la ciutat antiga 

s'havia anat compactant i comencaren a demanar-se fins i tot 

petits racons, com ara el que el 1870 demanà i obtingué de 

l'ajuntament Diego Quiles per 200 reals. Es tractava d'un 

terreny "de tres metros, en forma de rincón, situado a 

espaldas de la casa número 29 que posee en la calle Mayor." 

(34) També el 1883 Francesc Sempere demanà la cessió de 

"un corto terreno sobrante de la vía pública que existe en la 

calle de Santa Ana, junto a una casa de su propiedad." 

L'ample de la parcel·la era de 1,50 m., tan poc que, segons 

es deia, "apenas sirve sino para dar ensanche de una de las 

habitaciones contiguas." Cert és que, malgrat la migradesa 

d'aquests espais, eren habituals les protestes dels altres veïns 

en assabentar-se de les cessions i, en moltes ocasions, feien 

tornar-se'n arrere l'ajuntament. (35) Com veiem, l'espai 

públic del voltant de Sant Josep fou un dels més ocupats per 

la seua mancança de forma urbana definida. El 1886, el 

mestre Pere Fluxà presentà un plànol de "la parcela que 

como sobrante de vía pública existe en la plaza de San Jose, 

hasta la pared del huerto", el qual s'acordà inscriure en el 

Registre de la Propietat. (36) 

Cap als anys vuitanta la definició de quins terrenys 

eren o no sobrants de via pública, ja se li encomanava a la 

tècnica urbanística de les alineacions i l'ajuntament inicià 

una important operació de venda d'aquests sobrants, situats 

generalment en la perifèria de la ciutat consolidada. Amb 

motiu de la venda d'aquests terrenys, no sols es plantejaven 

qüestions d'ornat o d'higiene, sinó també, encara que molt 

tímidament, la qüestió de l'habitatge obrer. Així, el 1882, el 

Capítol considerà que 

"el terreno sobrante de vía pública que existe en la cuesta de Bonús 

es a propósito para edificar una cera de casas, con las que a la par 

que hermosearían y darían mejor aspecto a las calles colindantes, se 

proporcionaría con ello un grande alivio a la clase artesana, que 

encontraría en dichas casas sitio adecuado para sus moradas, de las 

que tanto se carece en la población." 

En aquest cas s'acordà vendre el terreny en pública 

subhasta. (37) També el 1890 la comissió d'ornat informà de 

l'existència de 551 m2 de sobrant de via pública en el 

Salnitre, a la part del Vinalopó, lindant amb un hort de 

palmeres propietat d'Adela Diez. (38) I el 1896 es van cedir 

dues parcel·les per a construir cases situades en la plaça del 

Pont. Pere Navarro havia de practicar l'alineació que 

pertocàs per a vendre el terreny sobrant, com també 

mesurar-lo i taxar-lo. (39) 

A final de segle, però, aquestes vendes de via 

pública fetes per un ajuntament governat pels cacics, no eren 

gaire ben vistes pels sectors més crítics de la ciutat. Així el 

1885 Josep Pérez, des de El Bou, exposava com l'alcalde 

Andreu Tari malbaratava els terrenys que venia l'ajuntament 

i els diners que en treia: 

"se vaen vendre dos carrers a veu de pregó y uno en xixanta duros 

que no sap ningú com fon la venta, y cuant el poble cregué, perque 

així se li tapaven els ulls en el primer moment de sorpresa, que els 

dinés de esta venta serien pa la recomposisió del Paseo de Bru, se 

vegué la manera desastrosa de tirar a pique lo poc que quedaba de 

este, y se ha vist en estrañea, pero en indiferénsia la desaparisió de 

estos fondos, en les trenta mil tramoyes del presupost." (40) 
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06. CARRER DEL TRINQUET 

 

L'antic trinquet de pilota situat al vall, vora la Corredora, el 

qual, com hem vist, ja s'intentà ocupar durant el segle 

anterior, fou durant el vuitcent el més cobejat dels espais 

públics residuals que existien a Elx, tant per la seua 

marginalitat i poc ús (entre les espatles de dues illes de 

cases) com per les grans dimensions, la situació cèntgrica i 

la proximitat de residències burgeses. Tanmateix, gràcies a 

que el casino es va situar en l'antiga casa dels Perpinyà, amb 

entrada pel carrer del Trinquet, i li donà sentit com a espai 

públic, es va evitar la venda d'aquest terreny marginal, el 

qual, en canvi, es transformà en un dels espais típicament 

burgesos de la població, summament agradable d’altra 

banda. 

Ja hem assenyalat que aquest trinquet de pilota fou 

una de les peces urbanes històricament importants de la 

ciutat, per a instal·lar el qual s'utilitzà un tros del vall de la 

muralla de la banda de llevant de la vila. El 1807 aquest 

establiment es trobava encara en funcionament, ja que el 

Capítol acordà comunicar el majordom de l'hospital que 

calia composar el trinquet de pilota i el frontó, per evitar els 

perjuís que amenaçaven el públic; i que, una vegada fet, els 

tragués a subhasta pública i els arrendàs al millor postor. 

(01) L'arrendament del trinquet continuà durant bona part 

del segle i fou precisament el fet que la vila hi traiés diners 

allò que motivà la supervivència fins el segle XIX d'aquest 

espai fòssil del vall, el qual intentà ocupar el veïnat en 

diverses ocasions. Així, el 1842 es concedí en arrendament 

per a tot l'any "el juego de pelota del trinquete", per 400 

reals. I el 1845 a’arrendà per 300 reals. (02) Però, segons 

Ramos, el 1879 s'inaugurà un altre trinquet de pilota a 

ponent de la caserna de cavalleria, l'entrada al qual costava 

un quinzet per persona, en substitució de l'antic trinquet del 

vall. Abandonat aquest espai, s'intensificaren els intents 

d'apropiació, fins que quedà definitivament com a carrer 

quan es fundà el Casino d'Elx. La incidència urbana 

d'aquesta societat típicament burgesa fou tanta que, des del 

1886, el carrer deixà de dir-se del Trinquet i passà a dir-se 

del Casino. (03) 

Però ja des d'abans de la meitat del segle havien 

començat els intents d'ocupar el lloc. Així, el 1840, Pau 

Belda demanà permís "para ensanchar la casa que posseé 

éste en la entrada del Trinquete", poc més o menys 

construint en l'embocadura del sud del trinquet, des de la 

Corredora. El capítol, en lloc de contestar la sol·licitud, 

acordà obligar un Perpinyà a reedificar una casa veïna, la 

qual es trobava derruïda, però tenia dret de pas pel terreny 

que Belda volia ocupar. S'evidenciava així la voluntat de 

l'ajuntament vuitcentista, com a finals del set-cents, de 

mantenir aquest espai, ja que la proposta municipal era de 

tancar el trinquet amb paret i porta en lloc de fer-ho amb 

edificació: 

"se haga saber a D. José Perpiñán de Franco que en el presiso y 

perentorio término de terzero día manifieste su resolución de 

reedificar su casa derruida, situada a la entrada del Trinquete de 

esta población, hasta dejarla en el estado de habitable dentro de los 

quince días inmediatos siguientes: de levantar una paret de la altura 

y firmeza correspondiente desde la esquina del Norte de la casa de 

D. Pablo Belda en linea recta hasta el torreón de la muralla 

confinante con la del propio Perpiñán, colocando en dicha nueva 

paret la puerta que se nesesite." (04) 

Uns dies després, en canvi, l'ajuntament tornà 

sobre l'assumpte i considerà que es justificava 

l'eixamplament i ocupació preteses per Belda, ja que era 

"perjudicial en extremo al común de vecinos el ángulo o rincón 

angosto que existe en la entrada del referido callizo, como también 

el que la antigua casa a que daba paso, propia de D. Jose Perpiñán, 

se encuentra derruida y abandonada, por cuya razón ha perdido ya 

su dueño el derecho de propiedad que le competía." 

Tanmateix, s'acordà elevar l'assumpte a la 

diputació provincial, "deseoso del mejor asierto en la 

resolución y evitar quejas." (05) La diputació, però, no va 

decidir res, i el 1841 encara cuejava aquesta sol·licitud 

d'ocupar el racó de l'entrada del trinquet. Ara es passà 

l'expedient a informe de la comissió d'ornat. (06) Els tres 

membres de la comissió consideraren que era convenient 

"impedir las suciedades, asquerocidad y atraidoramiento que 

presenta el escusado rincón, y su entrada, contiguo a la calle más 

desente, pública y de tránsito de esta villa." 

En conseqüència la comissió proposà tirar pel cami 

d'enmig i, sense satisfer a cap de les dues parts, alçar 

"una pared de dieciseis palmos de altura, con la solidez del caso, 

desde la esquina de Levante de la casa de D. Pablo Belda, hasta la 

de poniente, esquina de la casa llamada alta, colocando en su centro 

una puerta que estará abierta durante el día, y por las noches 

cerrada, operación que deberá verificar el vecino más inmediato." 

Segons la comissió, gràcies a aquesta salomònica 

proposta 

"se conservará el poco tránsito de las gentes por el punto llamado 

Trinquet, y se cortará la desagradable vista que presentan las 

porquerías arrojadas en aquel recinto [...] y el pueblo recibirá una 

medida de salubridad y seguridad pública, pues otra disposición 
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lisonjearía intereses opuestos como se deja ver en el expediente y 

no se respetaría bastante las servidumbres propias." 

El mateix ajuntament havia de costejar la despesa 

de la paret i de la porta, ja que "el público recibe el 

beneficio, respetando los derechos y propiedades." El 

26-03-1841 el Capítol donà conformitat al dictamen i acordà 

procedir com proposaven els comissionats. (07) 

Com veiem en aquesta paradigmàtica declaració de 

principis, les majors preocupacions del municipi en relació a 

l'espai urbà a començament dels anys quaranta, eren la 

defensa de la salubritat i la higiene pública i el respecte a les 

propietats i els drets dels particulars, com també tenir una 

mínima intervenció reguladora de les activitats privades. 

Tanmateix, els enviats comissionats amb l'encàrrec de 

comunicar aquest acord als veïns Belda i Perpinyà, no van 

trobar manera de conformar-los per que acceptassen la 

solució proposada pel capítol. (08) I el 14-05-1841 el 

Capítol s'assabentà que la diputació provincial, per la seua 

banda, havia acordat que Belda podia edificar, tot 

condemnant el racó de l'entrada al trinquet des de la 

Corredora. (09) 

Aquesta embocadura sud del Trinquet, però, no 

s’arribà a edificar, ja que vint anys després, el 1861, els 

veïns del llenç de llevant intentaren comprar de bell nou el 

carrer. Sis particulars exposaren que eren 

"poseedores de casas sitas en la calle Ancha de esta población y 

lindan por poniente con calliso titulado del Trinquete y que 

sirviendo este de depósito de inmundicias y de abrigo para hombres 

mal intencionados, suplicaban se les concediera el terreno que 

aquel comprende en la parte que afronta a dichas sus casas, pronto 

como están a satisfacer la cantidad de su valor." 

L'ajuntament passà la demanda a informe de la 

comissió d'ornat, però no tenim cap altra notícia. (10) 

Despres de la Gloriosa, el 21-01-1869, fou el 

mateix ajuntament revolucionari qui proposà la venda del 

terreny del Trinquet per considerar "lo conveniente que sería 

edificar en el mismo", com també "los perjuicios que se 

irrogan a los vecinos inmediatos a dicho callejón y al 

público en general." La comissió d'ornat instruí l'expedient i 

es demanà permís a la diputació per a traure a subhasta el 

carreró. (11) El 1871, instruït l'expedient de venda, s'acordà 

traure'l a pública subhasta, la qual cosa, però, no es va fer i 

el 1877 es tornà a acordar vendre el carrer i que la comissió 

d'ornat estudiàs els medis de fer-ho. (12) El procés 

d'aïllament del trinquet continuà l'any següent, el 1878, quan 

el marquès de Lendínez féu obres en la Calaforra, edifici 

situat en l'extrem nord del carrer, i demanà tancar pel seu 

compte amb una porta, "la calle entrada al Trinquete 

colindante con la casa de su propiedad." L'ajuntament, de 

bell nou, es mostrà conforme amb l'idea i decidí que la 

comissió d'ornat conferenciaria amb els veïns que hi 

tinguessen servituds per dita entrada i emetria el seu 

dictamen. (13) El 1879 també dos veïns del carrer del 

Trinquet demanaren comprar la part de terreny que els 

pertocava, tot al·legant que hi havia instruït un expedient 

que no s'havia dut a terme. (14) 

Tanmateix, el 1880, el Capítol anul·là tots els 

acords anteriors i, 

"en vista de las dificultades que presenta la enagenación del terreno 

llamado Trinquete, el Ayuntamiento acuerda desistir del proyecto 

de su enagenación." (15) 

Finalment, el 1886, la instal·lació aquí del "Nuevo 

Casino de Elche" féu que quedàs definitivament com a 

carrer, que es llevassen les portes que hi havia i que 

l'ajuntament en tingués cura d'aquest espai públic. Ja a 

començament d'any, el 07-01-1886, foren els mateixos veïns 

els qui demanaren que el trinquet fos carrer, mitjançant una 

instància subscrita pel marquès de Lendínez, el notari Josep 

Gómez i el metge Manuel Campello, tots ells 

"dueños de diferentes casas situadas en la calle Ancha y otras 

adyacentes de esta población, cuyas espaldas dan vista y salida a un 

trozo de terreno llamado el Trinquete." 

La sol·licitud contenia quatre aspectes, 

expressament assenyalats pels particulars, amb els quals es 

convertia aquest espai marginal en una part més del centre 

de la ciutat: 

"Primero que el Trinquete recobre su condición de calle pública, 

con la denominación que juzgue acertada, haciendo desaparecer 

inmediatamente las dos puertas colocadas una en su 

desembocadura a la calle Corredera y otra al estremo opuesto, junto 

a la Calahorra. Segundo, que los vecinos demuelan y quiten a sus 

costas las prominencias de fregaderos, escusados y otros servicios 

domésticos que sobresalen en las fachadas de sus casas para quedar 

con la debida alineación. Tercero: Que en cuanto a rejas y baldosas 

se sugeten y cumplan todos los vecinos las prescripciones que rigen 

sobre el particular y Cuarto que el Municipio se cuide de hoy más 

en adelante de atender al alumbrado de la nueva calle y de todo lo 

demás concerniente a la policía urbana." 

L'ajuntament es mostrà d'acord amb aquesta 

profunda transformació de l'espai de l'antic trinquet, acordà 

posar-li el nom de carrer del Casino, col·locar-hi tres fanals, 

arrancar les portes i enlluir les boques de carrer. (16) Les 

obres es van fer apressa, ja que unes setmanes més tard, el 

25-02-1886, ja s'havien tret les portes (17) i el 17-04-1886 

fou sotmés a l'aprovació municipal un acord entre Manuel 

Campello, propietari de la casa que feia cantó amb la 

Corredora, i el president del Casino per a construir una 

escala descoberta d'entrada al Casino des del carrer del 

Trinquet. En aquest acord es feia també una normalització 

de limits entre ambdues propietats, com també una 

rectificació de les alineacions existents per a definir una 

nova línia de façana. (18) 

Durant les dècades del tomb de segle, gràcies a la 

preséncia de l'edifici del casino, el carrer anà adquirint 

característiques de via urbana. Així, el 1899 l'ajuntament 

autoritzà la societat "Nuevo Casino de Elche" que substituís 

el pretil de la terrassa de l'edifici, la qual donava sobre el 

carrer del Trinquet o del Casino, per una barana de balustres 

de pedra. (19) 

 

NOTES 

(01) Libro de cabildos, acta del 02-10-1807, AHME. 

(02) Ibídem, actes del 26-04-1842 i 13-03-1845, AHME. 

(03) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 286. Vicente 

GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 103. 

(04) Libro de cabildos, acta del 13-11-1840, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 23-11-1840, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 22-03-1841, AIIME. 

(07) Ibídem, acta del 26-03-1841, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 14-05-1841, AHME. 
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(09) Ibídem, acta del 13-08-1841, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 12-02-1861, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 93-94. 

(11) Libro de cabildos, actes del 21-01-1869 i 28-02-1869, AHME. 

Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 94. 

(12) Libro de cabildos, actes del 04-05-1871 i 05-07-1877, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 02-05-1878, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 18-12-1879, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 18-03-1880, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 07-01-1886, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 94. 

(17) Libro de cabildos, acta del 25-02-1886, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 17-04-1886, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 01-04-1899, AHME. 

 

07. ALINEACIONS 

 

Les alineacions dels carrers d'Elx no es trobaven encara 

definides durant la primera meitat del vuit-cents i ni tan sols 

començà a parlar-se'n fins molt despres del plànol de 

Gonzàlvez del 1849, on, com hem dit, ja s'hi preveien, 

encara que no van tenir cap transcendència pràctica. El tema 

de l'establiment de les línies de separació entre l'espai públic 

i l'espai privat vingué motivat a Elx, primer, per les 

alineacions que el govern assenyalá en la travessera de la 

carretera d'Alacant a Múrcia inaugurada el 1865, i, després, 

pels beneficis econòmics que l'ajuntament en treia de la 

venda de sobrants de via pública. Però, com diem, malgrat 

trobar-se fet el plànol de Gonzàlvez des del 1849, hom no 

començà a plantejar-se noves alineacions fins que es féu la 

carretera d'Alacant a Múrcia, les alineacions de la qual foren 

les úniques que l'ajuntament tingué en compte durant molts 

anys, com també les que més conflictes originaren. No 

debades, si ja abans del 1865, la Corredora era un carrer 

important de la ciutat, el traçat per aquí de la carretera el 

convertí en l'eix burgès per antonomàsia de la població. 

Això féu que s’hi centraren les reformes urbanes, tot 

aplicant la tècnica de les alineacions i deixant, per cert, de 

mesurar en pams per a mesurar en metres, després que el 

1849 s'implantara a l'Estat espanyol el sistema mètric 

decimal de peses i mesures. 

Respecte al sistema de gestió que se seguí a Elx per 

a refer les alineacions, en un principi fou una mena de cessió 

de vials, força sui generis, de la part afectada del solar. Així, 

el 1861, l'ajuntament decidí no pagar a uns veïns el terreny 

que quedà per a via pública en la plaça Nova després que 

endinsaren les façanes de les cases, en considerar que els 

nous edificis eixien guanyant perque el carrer era més 

ample. Val a dir que, segons sembla, es tractava d'una 

reculada voluntària, no imposada per l'ajuntament en base a 

un plànol d'alineacions. El cas s'originà amb una sol·licitud 

d'indemnització feta pels veïns LLuís Mateu i dos més pel 

"terreno que de sus casas ha quedado para ensanche de la 

calle Travesía a la plaza Nueva." El regidor síndic opinà en 

l'informe que el primer d'ells, "por el estado ruinoso de la 

fachada de su indicada casa, formó los oportunos cimientos 

a la parte interior de ella", mentre que els altres dos 

"han executado la reedificación de sus fachadas por el estado 

ruinoso (y) ejecutaron el derribo y nueva construcción, sujetándose 

a la línea que describía los cimientos de la casa del Mateu." 

El regidor concloïa que 

"si bien han perdido terreno las tres casas, han ganado en aspecto y 

comodidad, por la anchura de la calle y en valor en renta por la 

mejora de calle, a propósito para establecimientos mercantiles y 

demás usos de la vida." 

Per tant 

"era de opinión no correspondía se abonase cantidad alguna a los 

tres predichos dueños de casas, pero, no obstante, el Ayuntamiento, 

como siempre, resolvería lo más conforme." 

L'ajuntament, 

"conforme con el parecer del Regidor Síndico no dió lugar a las 

indemnizaciones de terrenos mencionados." (01) 

En canvi, el mateix any, el 17-07-1861, es van 

cedir uns terrenys de via pública en el carrer de les Ànimes a 

Maria Aznar i Manuel Pomares i, encara que el preu era de 

1.716 reals, el Capítol li va rebaixar 120 reals a la Aznar i 

312 al Pomares "por el terreno del que se le priva." Encara 

que no s’especifica la situació física dels terrenys, es devia 

tractar d'una reforma d'alineacions amb ocupació de via 

pública i cessió d'una part del solar. (02) El 1876 també es 

denegà el pagament dels terrenys cedits per Joan Ybarra, 

encara que l'expedient s'elevà al governador perquè 

resolgués. Ybarra demanà que 

"se le indemnice la parte de terreno que se le ha de espropiar al 

reedificar la pared de fachada de una casa que posee en la calle de 

San Roque de esta ciudad, contigua a la Carretera," 

la qual havia d'entrar-se'n segons l'alineació d'aquesta 

carretera. L'ajuntament, però, acordà 

"que no viene obligado a indemnizar cantidad alguna a los dueños 

de los terrenos que se expropian, contiguos a la carretera, ya porque 

no existen antecedentes en esta Secretaría que le constituyan tal 

obligación, ni tampoco consignado en el presupuesto cantidad 

alguna." (03) 

En canvi, el 1878 Salvador Quesada orientà el 

tema d'una altra manera i aconseguí millors resultats, ja que, 

en lloc de demanar directament el pagament del terreny cedit 

a via pública, demanà només que se li reconegués el deute, 

ço és 

"que se practique la tasación del trozo de terreno que por virtud de 

la construcción de la Casa Calle Corredera se ve obligado a 

espropiarse y, dado caso de que el Ayuntamiento no se encontrase 

dispuesto a satisfacerle su importe, se conformaba en que se 

acordase el pago para cuando esta Superioridad lo creyese 

oportuno." 

L'ajuntament així ho acordà i això motivà que, 

immediatament, molts veïns que se n'havien hagut d'entrar 

amb les cases demanaren també un certificat de taxació del 

valor del terreny cedit per a la via pública en la Corredora. 

(04) 

El 1862 sorgi el primer conflicte greu amb les 

alineacions, també en la Corredora, amb una casa en 

construcció, l'obra de la qual es va paralitzar ja que, a parer 

de l'ajuntament, no s'ajustava a l'alineació oficial de la nova 

via. Es tractava d'una obra promoguda per Manuel 

Montenegro, sogre d'Aurelià Ibarra, qui reedificava sa casa. 

La denúncia, i la consegüent paralització de l’obra, venia 

motivada 

"por no hallarse conforme al plano aprobado para la construcción 

de la carretera del Alto de las Atalayas a Murcia, que pasa por esta 

población y espresada calle." (05) 
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Segons s'exposava, la casa se n'havia d'entrar 

"dos metros y tres cuartas partes de otro, como el Ayuntamiento 

podrá conocer por dicho plano que se encuentra sobre la mesa." 

Aquest document, el qual, dissortadament, no hem 

trobat, era annexe al plànol de la carretera aprovada pel 

govern i, per primera vegada, en un assumpte espacial, es 

referien les mesures al sistema mètric decimal. L'obra 

continuà suspesa fins que el governador resolgués sobre el 

tema i el propietari demanà que, si més no, li deixassen 

posar una porta perquè no li entrassen els lladres. (06) 

Davant la situació plantejada, Manuel Montenegro i el 

mateix Aurelià Ibarra acudiren al governador, queixant-se 

perque se'ls hagués parat l'obra, després d'haver estat 

aprovada per la comissió d'ornat, quan en la mateixa 

Corredora s'havien reparat altres cases sense fer reculada, 

algunes d'elles propietat dels mateixos membres de la 

comissió. Però l'ajuntament recusà tals acusacions al·legant 

que les altres obres de reparació s'havien fet abans de 

conéixer el plànol de la carretera. (07) 

Certament, el Capítol havia de respectar les 

alineacions de la carretera per imposició ferma i directa de 

l'autoritat superior. Així, el 1865 una comunicació del 

govern civil denegà la demanda de Josep Botella i Maties 

Santamaria, propietaris de cases en la Corredora, per a variar 

l'alineació traçada "acerca de la misma en el plano de la 

carretera del Alto de las Atalayas a Murcia de que es 

travesía." El motiu de la denegació, s'afegia contundentment, 

era que 

"sólo es atribución del ministerio de Fomento dicha variación, 

cuando es en beneficio público y previo el correspondiente 

expediente." (08) 

Però el mateix 1865 s'inicià un significatiu plet 

entre l'ajuntament i el govern per una línia donada al regidor 

Manuel Pomares, la qual fou objecte de debat polític durant 

bastants anys. Pomares havia obtingut una llicència de 

construcció d'una casa de nova planta en la Corredora, 

"mas imponiéndole como condición indispensable que hubiese de 

efectuarlo sujetándose al plano de alineación aprobado, que hace 

venir la pared fronteriza como un metro hacia el centro de la calle." 

Els veïns presentaren una reclamació pel fet que la 

casa se n'isqués enmig del carrer, "fundados en que la 

edificación se desarrolla muy lentamente en este pueblo", 

per la qual cosa 

"deducen que hasta conseguir que al menos todas las casas situadas 

en la misma acera que la que se pretende levantar vengan a línea, 

habrán de transcurrir un considerable numero de años y, en el 

interín, sobre padecer los intereses y derechos creados, el ornato 

público se vería completamente desatendido." 

L'ajuntament es mostrà d'acord i elevà l'escrit al 

governador, 

"a fin de conseguir se digne dictar las oportunas disposiciones para 

dar una solución favorable a petición tan atendible, puesto que 

embuelve no el interés particular, sobreponiéndose a una ejcución 

de una obra de servicio público, sino una reclamación que, 

poniendo de relieve los inconvenientes que necesariamente 

subvendrían en el planteamiento del plano de alineación aprobado, 

lleva implícitamente en la concesión que solicita una mira de 

utilidad común y que en nada perjudica al trazado de la carretera ya 

construída, solución que reclaman, aparte de las consideraciones 

espuestas, las buenas reglas de policía urbana de este pueblo." (09) 

Tanmateix Manuel Pomares insistí en que volia la 

línia de la nova casa segons el plànol de la carretera, el 

governador demanà informe a l'ajuntament i aquest es 

manifestà rotundament en contra, però sense considerar 

encara que es tractava de l'ocupació d'un espai públic, sinó 

tan sols per la mancança de bellesa i d'higiene que anava a 

produïr-se. Així, el 22-11-1865, el Capítol s'oposà a que la 

casa avançàs 

"por el perjuicio y deformidad insubsanable, o en muy remotos 

tiempos, que aparecerá en la calle Corredera si al señalarse línea a 

la fachada de la casa del Pomares se hiciera con arreglo a la descrita 

en el plano de la carretera, pues que formaría un considerable punto 

saliente dejando a derecha e izquierda rinconadas que servirían para 

hacer aguas menores y acumular basuras y las que no podrían 

evitarse por no ser probable que los dueños de las casas lindantes 

con la del Pomares y demás que les siguen salgan a dicha línea, 

atendida la solidez de ellas." (10) 

El 10-01-1866, com el tema seguia pendent, per 

resarcir el Pomares dels perjuís que representava el fet de 

tenir l'obra paralitzada, s'acordà 

"contribuirle por este Ayuntamiento con sesenta reales mensuales 

durante la suspensión, gastos de rellenar la escavación practicada 

para la formación de cimientos, traslación de la piedra acumulada a 

pie de obra, etc.” (11) 

Aquesta indemnització es va continuar pagant 

puntualment a Pomares, malgrat ser d'acord tothom en que 

la casa no se n'havia d'eixir de la línia de les veïnes. Així, el 

1866 l'enginyer provincial havia de fer un nou plànol de la 

travessera de la carretera per Elx, seguint la variació 

demanada per l'ajuntament, "y que se suspenda la obra de la 

casa de D. Manuel Pomares sita en dicha travesía hasta otra 

resolución." (12) 

Fet aquest projecte de modificació de la línia de la 

Corredora, titulat "Variación del trazado de la nueva 

carretera en su travesía por esta población", el governador 

l'envià a l'ajuntament, prevenint que 

"se le diese publicidad por término de treinta días, para que el 

vecindario presente los recursos que crea oportunos, debolviendo el 

espresado documento con el informe correspondiente luego que 

finalice el plazo.” 

Així acordà fer-ho l'ajuntament i quedà "de 

manifiesto en la secretaría." (13) Complimentats els tràmits, 

es tornà a remitir l'expedient. Mes vet aquí que el 

30-10-1867 arribà a Elx una comunicació de la direcció 

general d'obres públiques, en la qual es denegava la 

sol·licitud municipal i es donava per bona la línia del nou 

edifici, malgrat agarrar un tros de carrer. Hom hi 

considerava que les raons exposades no eren suficients 

"para demostrar que el interés público exije aquella modificación, y 

que si bien el ancho de la travesía se disminuirá cuando se sujete la 

fachada de la casa de Don Manuel Pomares a la línea del proyecto, 

ello afectara a la vía en muy corto espacio, considerando que aun 

así todavía tendrá mayor hancho que el que actualmente cuenta en 

otros sitios." 

La direccio general no donava tampoc importància 

als racons que hi quedarien, ja que 

"los rincones y resaltos que queden a los lados del edificio ni son 

más perjudiciales que los ya existentes en la travesía, ni exijirán 

medios extraordinarios de vigilancia." 

Finalment, es considerava que "de acceder a la 
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pretensión se establecería un mal precedente." L'ajuntament 

es donà per enterat i acordà complir l'ordre. (14) La casa es 

va construir a la linea de fora i de la importancia que aquest 

fet i d’altres semblants tingueren en la sensibilitat pública de 

les dècades següents, tenim una bona mostra en el comentari 

que, més de mig segle després, cap al 1921, féu Ibarra 

d'aquest assumpte: "y ahí teneis, queridos paisanos, la 

historia escueta del adefesio que perpétuamente tendremos 

en la calle principal de Elche." (15) 

La sensibilitat municipal envers el tema de les 

alineacions viàries, sorgida amb el traçat de la carretera, com 

també els interessos personals de molts dels membres del 

consistori, arribaven al punt d'intentar esmenar-li la plana als 

enginyers civils que dirigien l'obra de la mateixa carretera, 

demanant que no hi hagués curva en el punt d'unió de la 

Corredora i la nova carretera. Així, el 1865, l'ajuntament 

reclamà perquè 

"la nueva carretera en construcción, titulada del Alto de las Atalias 

(sic) a Murcia, en la parte de ella mas próxima a la población, se 

desvía de la recta que con tan escrupulosa exactitud se ha 

pretendido observar en todo su trayecto, aun a despecho de las 

atendibles reclamaciones de algunos terratenientes, [y] describe una 

curba notable para venir a buscar la calle de entrada y forma por 

último con ésta un ángulo, cuando debiera empalmar en línea 

recta." 

Així, doncs, l'ajuntament opinava que no s'havia 

observat "lo que nuestra legislación vigente previene para 

obras de esta naturaleza" i demanava al governador que "se 

dignase disponer la inspección del trazado de la carretera por 

persona competente." (16) Tanmateix, el governador acordà 

desestimar el recurs de l'ajuntament a la vista de l'informe de 

l'enginyer director de les obres de la carretera, qui atribuïa 

l'escrit municipal a un error d'apreciació, ja que en l'obra, 

finalment, no s'havia fet cap curva: 

"hecha la espropiación y despejado el terreno con la corta de 

árboles [palmeres], se vió que se había cometido un pequeño error 

en el replanteo efectuado al formar el expediente, quebrando la 

alineación recta a consecuencia de ello, y puesto así en 

conocimiento de la superioridad dispuso ésta que aun cuando 

estaba hecha la espropiación de la zona que cruza la traza 

equivocada, se pusiese la liniación recta que está en el plano 

aprobado, formándose nuevo expediente de expropiación para la 

parte que se ocupa, lo cual se realizó uniendo por medio de una 

curva la estremidad de dicha alineación con la calle de travesía." 

(17)  

Durant els anys seixanta començà a preocupar el 

tema de l'alineació dels nous edificis també en altres carrers, 

encara que no tenim notícia que se’n fes cap plànol. Així, el 

14-01-1863, l'ajuntament plantejà la necessitat de "consignar 

la alineación de las casas de la calle del Salvador y su 

ensanche", primera iniciativa d'aquest tipus que es donava a 

Elx, i s'acordà que, com que s'hi trobava l'arquitecte Ramon 

Mas, se'l convidaria a fer el plànol, tot seguint la Reial Ordre 

del 27-01-1859. (18) No sabem si fou com a resultat 

d'aquest plànol, però el 20-05-1863, la comissió d'ornat 

informà una sol·licitud de Francesc Torres en el sentit que la 

nova línia de façana del carrer del Salvador s'havia 

d'endinsar un metre. Hom proposava que 

"para la alineación y ensanche de la calle del Salvador se entrase el 

Torres un metro de la fachada que hoy presenta su casa, a cuya 

línea deberán sujetarse los demás dueños de casas de la asera de la 

en que está la del Torres." 

El Capítol aprovà aquesta nova alineació, però el 

20-01-1864, la mateixa comissió d'ornat se'n tornà arrere i 

considerà que no hi havia inconvenient en que Torres 

"continue la obra de su casa sobre la misma pared que ya 

tiene principiada y hoy existe." (19) 

Un cas semblant es produí en la casa que feia cantó 

als carrers de la Troneta i del Salvador, on primer es denegà 

i després s'autoritzà una obra que se n'eixia de la línia de les 

cases veïnes. El 1865, Pere Canales demanà autorització per 

a portar a terme 

"su proyecto de mejorar la fachada de la casa que posee en la calle 

de la Troneta, colocando una hilera de cantería en la parte inferior 

de dicha fachada." 

Tanmateix la comissió d'ornat informà 

negativament la instància de Canales 

"en atención a que, enterados de haberse de egecutar dicha obra no 

en la calle Troneta y sí a la entrada del Salvador, habían observado 

la estrechez de ésta, que sobresalía la línea actual de la fachada del 

Canales a la general de las casas de la acera a que pertenece 

ochenta centimetros, y veinte más que sobre el guardacantón que se 

halla colocado y sirve de vértice al angulo que forma la repetida 

casa." 

La denegació del permís, però, es produí "siempre 

que no se sujete en su obra a la línea general", i només per 

majoria, ja que quatre regidors votaren en contra d'aquella 

resolució, 

"fundándose en que no hay plano topográfico de la población a que 

se arreglen las obras, y, por ello, que se han ejecutado y ejecutan 

dentro y fuera de la referida calle sin sujetarse a línea alguna 

general." (20) 

Com veurem, aquest raonament es repetí manta 

vegades durant el mig segle següent i impossibilità una 

reforma real i efectiva de la ciutat existent fins els anys de la 

segona república i el franquisme. Malgrat la denegació de la 

llicència, l'any següent, el 1866, un ajuntament de diferent 

signe polític autoritzà Canales a posar els carreus en la part 

baixa de sa casa "para reforzar la cimentación", sense 

plantejar cap problema. (21) 

Com podem veure, en els cassos que venim 

exposant, la urbanística, reduïda al control previ de les obres 

mitjançant l'acte administratiu de la concessió de la llicència, 

esdevingué a Elx durant moltes dècades un acte polític, un 

símbol del poder, quan no un acte d'abús i de nepotisme. 

Així, el 1868, després de la Revolució, el nou ajuntament 

exigí comptes a Manuel Pomares per haver fet la casa 

eixint-se'n enmig del carrer i també als veïns de la vorera 

d'enfront de la Corredora, els quals havien fet obres en les 

façanes de ses cases, sense entrar-se'n a la línia del plànol de 

la carretera. Se'ls cità tots ells a declarar i, en el cas de 

Pomares, es plantejà inclús la possibilitat de derrocar-li el 

tros de casa que se n'eixia. En la mateixa sessió del 

12-10-1868, el municipi acordà també informar-se de qui 

era la persona que havia cedit un tros "de terreno del Estado, 

contiguo a la casa de Rafael Bañón, en la salida de la 

carretera de Alicante", (22) cessió de via pública de la qual 

ja n'hem parlat. 

Cal assenyalar que tots els acords municipals 

tenien aleshores un caire polític i eren plens de malícia i de 
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revenja. Les alineacions dels edificis era un dels pocs temes, 

podríem dir-ne cívics, que es tractava a les sessions. 

Tanmateix, la politització dels elxans feia que aquest tema es 

polititzàs profundament, des d'aleshores i durant tot el mig 

segle posterior, i es veiés com a favor o com a delicte, 

segons qui i com ho fes, la no consideració d'una alineació 

assenyalada sobre el plànol. També el 15-10-1868 s'insistia 

en que 

"unos dueños de casas en la Calle Corredera han salido con sus 

fachadas de la línea antigua, dando principio a otra nueva en la que 

han construído, y otros dueños de casas de la acera opuesta han 

reparado las suyas, continuando en los mismos puntos que antes 

estaban, sin guardar la línea nueva que se supone planteada." 

Per tal de trobar els responsables s'acordà 

"instruir el oportuno expediente, para hacer constar si unos y otros 

han obrado con autorización competente, y en este caso, si se han 

ajustado en las obras a las reglas que se les hayan señalado por la 

Autoridad que las permitió." (23) 

Com és evident, no s’aclarí res. Però uns anys 

després, a meitat dels setanta ja era habitual que els 

particulars demanassen l'alineació oficial per a fer nous 

edificis o per a tancar els solars. Certament, com hem vist, 

aquests mateixos anys començà a ser també un costum 

habitual demanar prèviament la llicència de construcció. La 

popularització en deu anys de l'assenyalament d'alineacions 

féu que demanar a l'ajuntament la línia oficial per a una obra 

pogués utilitzar-se fins i tot com subterfugi per a retrasar el 

compliment de certes ordres municipals d'execució. Així ho 

féu el 1878, la viuda de Bru, qui respongué demanant 

l'alineació oficial una ordre de l'ajuntament perquè alçàs una 

paret en un terreny de la seua propietat, probablement la 

tanca d'un hort de palmeres, situat en el carrer del Teatre. El 

capítol, visiblement irritat, contestà que sense falta havia de 

fer l'obra en tres dies sobre l'antic fonament. (24) El fet de 

donar aquesta alineació vora el teatre, en una zona encara 

envoltada d'horts de palmeres, és indicatiu també de la 

voluntat urbana que prenien les terres immediates a la 

població, on uns anys després es construiren nous barris de 

cases. També a l'altra part del poble, cap a ponent, es 

demanà línia el 1879 per a tancar una finca en el Boquimoll, 

vora el passeig de Cortés, per a marcar la qual quedaren 

encarregats la comissió d'ornat i el mestre d'obres. (25) 

El 1878, a demanda de LLuís Llorente, es marcà la 

línia del carrer del Gall, situat en el raval de Sant Joan, a la 

vora de la rambla, en una zona totalment perifèrica i 

allunyada de l'espai central d'Elx ocupat per la burgesia. El 

motiu per a fer aquesta línia era tancar racons, però també 

ocupar una part del carrer, en un clar procés d'apropiació 

privada d'un espai públic convertit en solars per la burgesia 

local. Així, com que no s'havia trobat propietari "de dichos 

sitios para que realizasen dichas obras", s'acordà autoritzar 

Lluís Llorente a ocupar el terreny, ja demanat prèviament 

per ell, 

"con el fin de evitar el mal aspecto de la calle de que se trata y de 

atender a la mejora y embellecimiento de la población." 

Amb tot, la tècnica per a definir l'alineació era 

encara molt primitiva i domèstica. En efecte, l'acord deia que 

s'havia de formar 

"una recta, que partiendo del ángulo que forma la Casa de la 

referida calle, marcada con el número cinco, termina en el angulo 

de los cimientos de la última casa que existió en el callejón llamado 

de las Julianas." (26) 

Cap al 1880 l'ajuntament ja feia un control 

sistemàtic de les alineacions dels nous edificis a través de les 

llicències d'obres. (27) I el 1881 el mestre d'obres Nadal 

Cantó presentà un plànol per a alinear el carrer de la Mare 

de Déu dels Desemparats, el primer del que tenim notícia a 

Elx. L'ajuntament examinà el projecte, l'exposà al públic en 

la secretaria municipal durant trenta dies i l'anuncià en el 

Butlletí Oficial de la Província 

"para que en dicho período puedan enterarse los vecinos que 

quieran y puedan producir las reclamaciones y observaciones que 

crean conducentes para, en su vista, acordar lo que mejor proceda." 

El procediment administratiu, com veiem, era ja 

totalment modern. (28) Però diversos veïns presentaren 

escrits d'oposició a l'alineació d'aquest carrer i el Capítol 

manà que els informàs la comissió d'ornat i que, tot plegat, 

s'unís a l'expedient. (29) Els plànols d'alineacions dels 

carrers d'Elx començaren a fer-se de forma sistemàtica amb 

aquest mestre, Nadal Cantó, qui cobrà pel plànol del carrer 

dels Desemparats 375 ptes., després que, per acord del 

capítol, alguns regidors parlaren amb ell perquè fes una 

rebaixa, "teniendo en cuenta la escasez de recursos y 

necesidad de economizar en lo posible." (30) 

En moltes ocasions, però, les alineacions anaven 

descrites en la mateixa llicència, la qual cosa implicava una 

gran discrecionalitat, a més de ser tècnicament molt 

confuses. Així es féu el 1887 en els carrers del Salnitre i de 

l'Ereta Alta. Per al primer es marcà, a sol·licitud de 

Marcel·lià Coquillat, 

"la línea que debe seguir para las edificaciones que trata de llevar a 

efecto en el punto denominado Salitre, cuyo punto de partida de 

línea sera el muro que divide los corrales de las casas contiguas de 

la propiedad del Sr. Conde de Torrellano." 

El segón cas fou una llicència que es donà a Josep 

Albarranch per a reconstruir les dues façanes d'una casa 

situada en la plaça Nova, 

"siempre que la que da a la calle Ereta Alta entre de la línea que 

hoy tiene sesenta centímetros en la misma esquina, quedando la 

calle de un ancho de 4,20 m. en vez de 3,60 m. que hoy tiene, 

partiendo desde dicho punto una recta hasta la esquina más saliente 

de la casa de los herederos de D. Antonio Sansano." (31) 

Els últims anys del segle, el mestre Pere Navarro 

també va redactar diversos plànols d'alineacions, com ara un 

per al carrer de Santa Bàrbera, l'inspecció del qual fou 

signada per Navarro el 19-07-1893. (32) 

Com hem dit, tant la funció comercial com 

l'estructura física de la plaça de Baix durant el vuit-cents es 

va veure afectada després de la inauguració de la carretera 

d'Alacant a Múrcia. Així, amb l'obertura del llenç de ponent 

de la plaça, els terrenys de l'antic salnitre es convertiren en 

solars i el 1894 l'ajuntament encarregà a Pere Navarro un 

plànol per tal d'informar sobre una llicència "en la calle 

abierta en el punto conocido como el salitre." La finalitat del 

plànol dibuixat per Navarro per a aquest atzucac del 

Salnitre, signat el 25-04-1894, era aconseguir una amplària 

per al carreró que variava de 6 a 8 m, més estret al 

començament i més ample al fons, fent recular els edificis 

entre deu i seixanta centimetres, però amb el nou plànol 

d'alineacions s'afectava la llicència donada a Coquillat el 
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1887, la qual cosa originà queixes d'aquest propietari. (33) 

De la conflictivitat d'aquestes operacions de noves 

alineacions dóna idea el cas de l'alineció d'una casa situada 

enfront de la Calaforra, fent cantó al carrer del Fatxo i la 

plaça de Santa Isabel. Enric Ceva, propietari de l'immoble, 

se n'havia d'entrar amb el nou edifici 2,90 m., "con lo cual se 

obtenía una notable mejora." El mestre d'obres Pere Navarro 

taxà el valor del terreny en 2.673 ptes., una quantitat 

elevadíssima, encara que Ceva admití endinsar-se'n cobrant 

només 2.000 ptes. (34) Amb l'obra d'aquesta casa, 

tanmateix, es creà un conflicte quan els regidors van anar a 

veure el solar resultant i examinaren tant els fonaments de la 

casa antiga, com els nous fonaments que hi havia 

assenyalats. Així, encara que en la façana de migdia, al 

carrer dels Uberna, l'edifici es retirava 2,90 m., com se li 

havia manat, al carrer del Fatxo (dedicat aleshores a la Mare 

de Déu de l'Assumpció) se n'eixia cap a fora 30 cm., amb 

gran alarma de la comissió d'ornat i obres: 

"No puede decirse sino que siguen una línea caprichosa y de 

contrasentido a lo que en este mismo asunto tiene resuelto el 

Ayuntamiento, pues no se comprendería como el municipio se 

gasta dos mil pesetas para el mayor ensanche de una calle, como 

sucede con la de Uberna en esta misma obra, y luego va a consentir 

que en aquel mismo recinto se estreche otra como sucedería a la de 

la Asunción, que después de ser ya bastante estrecha, hoy quedaría 

todavia unos treinta centímetros más estrecha con la línea estraña 

que el Ceva se había marcado según los nuevos cimientos." 

La comissió d'ornat i obres definí les dues línies de 

la casa verbalment, sense cap suport gràfic, amb resultats 

prou complexos, com podem veure al embullat text de la 

resolució: 

"la fachada de la calle Uberna quedará retirada toda ella a la línea 

de la casa de María Candela, determinando por consiguiente una 

recta desde la esquina que hace a la Plaza Merced la dicha casa de 

la Candela hasta la esquina que ha de hacer la del Ceva a la 

Plazuela Santa Ysabel, y toda la obra que resulte fuera de esta línea 

en la vía pública perteneciente al Ceva y su colindante Andrés 

Botella se mandará derribar. La fachada a la plazuela de Santa 

Ysabel y calle Asunción ha de seguir la línea siguiente: búsquese 

un punto en la esquina calle Uberna del que mida en una especie de 

triángulo seis metros treinta y seis centimetros a la esquina de la 

Calahorra y ocho metros cuarenta centímetros a la esquina de Santa 

María, tocando al suelo, y desde aquel punto se tomará una recta a 

la parte exterior de la pared del patio o corral de la casa de los 

herederos de D.José Bru, en la entrada a la calle de la Asunción por 

la plazuela Santa Ysabel, cuya indicada línea sera la que debe 

seguir la fachada de la dicha casa del Ceva a la parte de la vía 

pública." (35) 
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08. PLACES I CARRERS NOUS 

 

A partir dels anys trenta del vuit-cents es va produir a Elx 

l'obertura de diversos carrers i places públiques de nou traçat 

que tingueren una certa significació urbana en el procés de 

definició de la ciutat burgesa ja que darrere d'aquestes 

obertures hi havia una decissió presa pels qui detenien el 

poder polític i econòmic. La reestructuració de la trama 

urbana creà nous interessos en la zona central de la ciutat i 

induí noves transformacions, sobretot dels edificis que 

envoltaven els nous espais. Alguns d'aquests nous espais, 

com ara la plaça Nova o del Mercat i la replaceta de l'Espart, 

foren conseqüència de l'ampliació de petits eixamplaments 

de la trama urbana existent, d'altres foren conseqüència de la 

desaparició de certes funcions urbanes, com ara el cementeri 

de Santa Maria i la casa taller de l'ajuntament; d'altres, en fi, 

foren el resultat d'una clara voluntat política i van haver de 

ser fins i tot objecte d'expropiació, com ara el carrer de la 

Victòria. A més d'aquestes places i carrers també es van fer 

els últims anys del segle, com hem vist, el gran passeig de 

l'Estació, vinculat al traçat del ferrocarril, obert el 1884 

sobre els horts de palmeres, i el jardí de la Glorieta, plantat a 

partir del 1893 sobre el solar del convent de l'Encarnació. 

Cronològicament, el primer nou espai públic que 

es va crear fou la plaça del Cementeri, situada enfront del 

portal de l'Orgue de Santa Maria. Com és sabut, la 

desaparició dels cementeris parroquials dels teixits urbans i 
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la seua conversió en places públiques, fou una de les 

actuacions típicament vuitcentistes de transformació urbana 

i, segons Torres, significà un pas més en la creació d'un 

espai urbà institucionalment homogeni. (01) Aquesta plaça 

del Cementeri es va formar a partir del 1834, quan el Capítol 

considerà que la casa taller, pròpia de l'ajuntament, era ja un 

solar, com també el terreny que ocupava el cementeri, "el 

mismo que sedió el Ayuntamiento para este fin, el que en el 

día se halla también derruido." Com que les runes de 

l'edificació no aprofitaven més que per a refugi de 

malfactors, s'acordà que el mestre d'obres de la vila aplanaria 

el terreny i derrocaria "aquella corta paret que linda en (sic) 

la calle, formando una plaza." (02) Segons el cronista Ruiz, 

el 14-04-1834 "principiaron a extraer ruinas y trabajar en el 

cementerio situado frente de la puerta del Organo de la 

yglesia de Santa María." (03) Aquests treballs configuraren 

immediatament un espai públic amb voluntat de tal, ja que a 

penes un mes després d'haver-se iniciat les obres d'enderroc 

i explanació, un particular demanà fer un edifici mirant a la 

plaça. Aquest veí pretenia que l'ajuntament li vengués "el 

sitio anexo a su casa de habitación, extensivo de unos cien 

palmos de longitud y veinte de latitud", el qual era part "del 

que ocupava la antigua i derruhida casa del taller que no 

existe, ni aún sus escombros." En aquest solar es pretenia fer 

"cierta obra que resultará en beneficio del público, por la mejor 

prespectiva y perfección de la plasa que se está hasiendo, en el que 

ocuparon otras casas y el cementerio de la Parroquial de Santa 

María, derruhido también." 

El Capítol acordà que abans de fer la venda devia 

informar el president, com també que els mestres Vicent 

Penalva i Manuel Castillo fixassen "la demarcación del 

expresado sitio, hasiendo constar su longitud exacta, valor 

en venta", etc. Finalment, l'expedient s'havia d'elevar al 

subdelegat provincial perquè fos aprovat (04) i, aprovat 

l'expedient de venda pel Capítol el 11-06-1834, s'elevà al 

governador. (05) No tenim més noticies del tràmit seguit, 

però la plaça del Cementeri es construí i s'acabà, esdevenint 

un dels espais característics del barri dels Filadors, vinculat a 

l'esglèsia de Santa Maria, fins que, com sabem, va 

desaparèixer amb l’sventramento del barri cap al 1960. 

També fou important l'obertura, a meitat de segle, 

del carrer de la Victòria, sobre la muralla, per a unir la plaça 

del Mercat i la nova pescateria, al nord, amb la Corredora, al 

sud, justament en el punt on havia estat la pescateria vella. 

Precisament en aquest punt, com hem vist, el 1989 unes 

excavacions han mostrat l'existència d'una porta de la vila 

murada islàmica, la qual podria haver estat la principal 

eixida cap al sud d'Elx, abans que el consell municipal 

construís la porta de Guardamar i potenciàs els itineraris que 

hi conduïen des del sud i el ponent. L'obertura del carrer de 

la Victòria ja comportà la confecció d'un expedient 

urbanístic modern complet, amb autorització superior, 

expropiació del terreny i comparecència de la propietària, 

Margarita Valero, la casa de la qual era la única que s'havia 

d'expropiar per a fer el nou carrer. Així, el 29-06-1838, quan 

es plantejà construir una nova Pescateria dins la vila murada, 

el síndic considerà que 

"sería sumamente útil y conveniente, se abriese comunicación a 

dicha Plaza Nueva por la casa de Margarita Valero, viuda de José 

Toribio, situada al frente de la plazuela de la pescadería actual, y a 

la que abocan varias calles, tomando la parte precisa de la indicada 

casa a justa tasación de peritos que nombran el Ayuntamiento y la 

interesada, pagándose la cantidad que resulte, y es de creer sea lo 

bastante módica, del fondo de Propios y Arbitrios, cuya interesante 

medida evitaría a estos vecinos el grande rodeo que al presente 

tienen que aser para pasar desde la consabida Pescadería, calle de 

San Roque, la de la Corredera, y demás que en bastante número se 

hallan situadas en la parte del Sur, a la indicada Plaza Nueva, calles 

de su Barrio y Parroquial Iglesia Matriz que ocupa el centro del 

propio Barrio. Pues desde la puerta de la Lonja de estas casas 

capitulares, hasta la calle de San Gerónimo, que son los dos puntos 

más inmediatos para la expresada comunicación en la actualidad, 

consta una longitud de ochocientos diez y siete palmos. Y 

cabalmente ocupa su centro la referida casa de Margarita Valero." 

L'ajuntament acordà fer la nova pescateria i que 

"se abra la consabida comunicación por la casa de Margarita 

Valero, viuda, según y en los términos que decienden 

manifestados." (06) 

Però el 14-09-1838, Margarita Valero, 

disconforme amb l'expropiació, acudí davant la diputació 

provincial, la qual demanà informació a l'ajuntament, qui 

contestà tot manifestant 

"la falcedad de los acertos que aquella contiene, como verá su 

excelencia en el expediente que se remitió en el día de ayer para su 

aprovación." (07) 

La diputació, en efecte, autoritzà la compra forzosa 

de la casa, la taxació de la qual havien de fer els pèrits de la 

vila i els nomenats per la propietària. (08) 

Tanmateix el tema del nou carrer i la nova 

pescateria quedà aturat i no s'hi tornà fins tres anys després, 

el 04-01-1841, quan el Capítol traié a la llum de bell nou 

l'expedient de construcció de la pescateria i també, 

conjuntament, l'obertura del carrer, al·legant les mateixes 

raons d'utilitat pública que el 1838. (09) En aquesta ocasió, 

potser per accelerar la tramitació de l'expedient i l'enderroc 

de la casa, l'ajuntament decidí declarar en ruïna una paret i, 

així, el 22-03-1841 el Capítol veié un informe de la comissió 

d'ornat segons el qual la paret del nord, que donava a la 

plaça Nova, 

"se halla rajada de alto a bajo, fuera de su plomo y amenazando su 

total ruina, con grave peligro de los que transitan" 

i acordà que els mestres d'obres l'inspeccionassen. (10) Un 

mes després, la Valero encara s'oposava a l'expropiació 

davant la diputació provincial, la qual demanà contestació 

municipal sobre el tema per tal d'unir-la a l'expedient. (11) 

Un plànol que l'ajuntament demanà a l'arquitecte Emili 

Jover, amb la situació de les dues pescateries i els carrers i 

illes de cases intermedis, jugà un paper fonamental en la 

decissió del delegat del govern de declarar el projecte 

d'utilitat pública, ja que el 26-10-1841, el Capítol veié un 

ofici del cap polític de la província segons el qual, 

"con presencia del plano topográfico de las dos plazas antigua y 

nueva de Mercado y Pescadería, con las manzanas que las 

circuyen" 

s'havia declarat 

"por de la mayor utilidad pública la nueva calle de unión entre las 

dos referidas plazas." 

Amb aquest acord es podria aplicar la llei 

d'expropiació i no quedava sinó fer la valoració de la casa i 

dels drets de la propietària per part dels mestres d'obres, 
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fuster i manyà titulars de la vila i els nomenats per la Valero. 

(12) 

Gozálvez considera que el carrer de la Victòria 

quedà inaugurat el 1841 i, en efecte, la última referència que 

tenim sobre l'episodi és del 23-11-1841, quan el Capítol 

acordà posar-li nom, ço és que 

"la calle abierta nuevamente desde la Corredera a la Plaza Nueva se 

titule calle de la Victoria." 

Aquesta dada fa pensar que aleshores el carrer ja es 

trobava obert del tot, tant pel fet de citar-lo com obert 

novament com pel fet de batejar-lo. (13) També es dedueix 

que l'obra s'havia acabat el 1841 d'un últim escrit de 

Margarita Valero al cap polític de la província, vist pel 

Capítol el 25-01-1842, on seguim comprovant les moltes 

dificultats que tingué la primera expropiació moderna a Elx 

d'un immoble urbà. La Valero es queixava ara, segons l'ofici 

de l'intendent, perque no havia cobrat encara 

"el importe de su casa, cuyo sitio se ha empleado en abrir una calle 

por utilidad pública, previa la oportuna declaración." 

A més, segons l'intendent, també feia 

"suposiciones calumniosas contra el Ayuntamiento", per les 

quals es demanava que li posassen una multa "para que se 

enmiende en lo sucesivo." (14) La ciutat d'Elx de meitat del 

vuit-cents, dirigida per una nova classe social tot just 

arribada al poder, es trobava delerosa d'aquestes 

intervencions de modernització en la trama urbana. Fet i fet, 

un contemporani de l'actuació, opinava que l'enderroc de la 

casa per a l'obertura del carrer de la Victòria havia donat 

"por resultado una hermosa y ancha calle, cuya mejora se debe al 

celo inimitable del Sor. D. José Bru y Piqueras, alcalde de esta 

villa." (15) 

També Ibarra, el gran cronista de la construcció de 

la ciutat burgesa, feia el 1895 la lloa de l'alcalde Bru, 

"cuyo nombre hemos oído pronunciar con beneplácito a nuestros 

padres, y cuyas importantísimas mejoras en pro de esta población le 

dan lugar preferente entre los alcaldes que ha tenido Elche." 

Ibarra referia entre els mèrits de Bru 

"el establecimiento del alumbrado público, la colocación de aceras 

en la Corredera y otras calles, la construcción del anterior mercado, 

el ornato, saneamiento y mejora de Elche, la publicación de bandos 

de buen gobierno" 

y també 

"la victoria obtenida contra la famosa tía Serrana, que dió por 

resultado la apertura de una nueva calle que conserva en su nombre 

recuerdo de tal triunfo." (16) 

L'obertura del nou carrer de la Victòria i la 

construcció de la pescateria tingué immediates 

conseqüències en el teixit de l'interior de la vila murada on 

tot seguit es plantejà l'obertura i l’adequació d'un gran espai 

per a mercat, el mateix on es troba encara avui en dia. Així, 

el 06-02-1845 l'ajuntament encetà un expedient de 

"Diligencias hechas sobre la plaza Nueva", la qual es 

trobava intimamenmt relacionada amb l'obertura del carrer 

de la Victòria, la construcció de la pescateria i l'establiment 

del mercat. (17) Aquell espai, anomenat en un principi plaça 

Nova i, més tard, plaça del Mercat o d'Abastiments, fou el 

resultat de l'enderroc de diverses cases i edificis, com ara 

l'ermita de Sant Jaume, i fou sempre summament deforme, 

des del començament fins els nostres dies, El mateix Madoz 

el 1845 era de l'opinió que 

"la plaza Nueva, llamada así por su reciente construcción, aunque 

irregular en sus formas, es de buenas dimensiones y en su centro se 

ha levantado una hermosa pescadería." (18) 

En consonància amb la importància de la plaça, a 

més de construir els diversos edificis del mercat, als quals ja 

ens hem referit, l'ajuntament hi féu obres durant la segona 

meitat del segle. Així, el 1847 aprovà una relació de 499 

reals de despeses fetes en la compra, conducció i plantació 

de 52 terebints "en la plaza Nueva o del Mercado." (19) 

També, com era d'esperar per la seua funció pública i la 

necessitat d'higiene en els llocs d'abastiment alimentari, la 

plaça del Mercat fou un dels primers espais d'Elx on el sòl 

de terra tingué més tractaments de pavimentat. Així, ja el 

1869 s'acordà posar una capa de grava barrejada amb arena 

per a la comoditat dels veïns, ja que 

"todo el piso o terreno de la plaza Mercado, denominada Nueva se 

encuentra en muy mal estado, y más cuando cae alguna lluvia." 

(20) 

Però el 1873, com l'ajuntament, com hem vist, 

havia acordat tallat els arbres de la plaça de la Fruita a 

sol·licitud d'aquells veïns, els veïns de la plaça Nova 

demanaren també que s'arrancassen els arbres plantats 26 

anys abans, "para evitar el daño que sus raíces producen." 

L'ajuntament, tanmateix, considerà que eren distintes les 

circumstàncies d'una plaça i de l'altra i encomanà que 

estudiàs el tema una comissió, parant esment en la posició 

dels arbres, la seua qualitat, la distància a que es trobaven de 

les cases, etc. Fet l'informe, la conclusió fou que, si bé 

podien perjudicar algun aljub, 

"dichos árboles son de inmensa utilidad por prestar sombra a los 

puntos de venta y servir de apoyo a los toldos que se colocan." 

Es considerava, a més, 

"que la higiene recomienda la plantasión en el interior de los 

pueblos, que el adorno es otra de las razones de su existencia y que 

los perjuicios que dicen sufrir los propietarios, hay medios en la 

albañilería fáciles y sencillos para evitarlos." 

S'acordà, per tant, no accedir a la demanda dels 

propietaris i mantenir l'arbrat de la plaça Nova. (21) 

A final de segle hi hagué una intensa activitat 

urbanística al voltant d'aquesta plaça, indistintament 

anomenada Nova, d'Abastiments o del Mercat, com a 

conseqüència dels nous pavellons destinats a mercat 

construïts per l'ajuntament entre el 1887 i el 1888, amb els 

quals es va consolidar aquest espai com el propi del mercat 

d'Elx ja per a tot el nou-cents. El 1888 s'acordà "construir las 

aceras de la plaza Nueva de Portlan", nou material que feia 

així l’aparició en les obres públiques d'Elx. (22) També 

s'acordà el mateix any posar "pilones en las bocacalles de la 

plaza Nueva para impedir la entrada de carruajes, caballerías 

y ganado" i formar un expedient per a contractar l'empedrat 

dels carrers que hi desembocaven, ço és els de Sant Jaume, 

l'Ereta Alta, els Alvado, la Victòria, les Ànimes i dues 

travesseres més. (23) Les obres també afectaren el carrer de 

la Victòria, al qual hom li donà la major importància, ja que 

era la principal via d'accés, a més feta a propòsit, com hem 

vist. Així, el 05-09-1888 el mestre d'obres Pere Navarro 

redactà un interessant projecte per a empedrar-lo. A 

l'exposició de motius Navarro feia una gran declaració 

d'intencions, segons la qual 

"la policía urbana que se manifiesta en el orden e higiene de las 
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poblaciones bien administradas, reflejando su grado de cultura, es 

el ramo que más desarrollo exige de los ayuntamientos y el de 

Elche, que tanto se distingue en él, proyecta el solado de las calles 

que parten de la plaza de Abastos." 

Navarro feia tota una disgressió sobre com havien 

de ser els diferents materials que es podien utilitzar: pedra, 

fusta, goma, ferro, ceràmica i asfalt, segons els usos als 

quals s'havia de destinar el paviment. També féu un bonic 

plànol a escala 1:100 del conjunt de la calçada del carrer de 

la Victòria (les voravies es trobaven ja fetes) assenyalant 

quines zones s'havien de pavimentar amb llambordes, quines 

amb codols i quines amb pedra. El pressupost de les obres 

era de 5.415 ptes. (24) L'any següent, el 1889, es fixà el dia 

per a fer la subhasta de les obres d'empedrat d'aquests 

carrers del voltant del Mercat, les quals s'adjudicaren a 

Andreu Gomis i Alonso per 5.398 ptes. (25) 

Un altre espai urbà creat de nou i relacionat amb el 

mercat fou la replaceta de l'Espart, situada entre els carrers 

de Santa Bàrbera i dels Sants Metges, al sud del convent de 

l'Encarnació, la qual ja es trobava oberta el 1861. L'obertura 

de la replaceta de l'Espart es féu com la de la plaça 

d'Abastiments, sense cap plànol, projecte ni document tècnic 

previ (si més no, no en tenim coneixement) i per a obrir-la 

s'aprofitaren uns colzes que feia el carrer dels Sants Metges, 

l'origen dels quals, segons Gozálvez, es troba en la 

fossilització de les barreres defensives construïdes el 1435 al 

sud dels carrers de la Troneta i de l'Hospital. D'acord amb 

l'acta municipal del 11-09-1861 se li van pagar al mestre 

d'obres Vicent Penalva 400 reals (dels cobrats per la venda 

d'uns terrenys públics situats en el carrer de les Ànimes) per 

la compra d'una casa "que forma ángulo a la Plaza nueva del 

Esparto, según se hallaba acordado por esta Corporación." 

També el 23-10-1861, el Capítol acordà que 

"para utilizar y hacer servible dicha plaza, se publique bando 

prohibiendo la venta de toda obra de esparto y su primera materia 

en la plaza de las Barcas, donde ahora se ejecuta, y que se traslade 

su mercado a la expresada nueva Plaza." 

Segons Gozálvez, hom pretenia amb aquesta 

mesura descongestionar el tránsit de la plaça de les Barques, 

com també donar "realce a este barrio del centro de la 

población." (26) Tanmateix, d'igual manera que amb les 

altres actuacions vuitcentistes, com ara les obertures de la 

plaça Nova, el carrer de la Victòria i la Glorieta, cal entendre 

l'obertura de la plaça de l'Espart com una operació 

estratègica de transformació urbana que estenia cap al sud la 

ciutat burgesa que es creava al voltant de la Corredora i dels 

carrer de l'Hospital i Ample. 

Finalment, un altre carrer que s'intentà obrir exnovo 

en aquesta zona el 1870 fou un a llevant del convent de 

l'Encarnació per a posar en comunicació directa la Corredora 

i el carrer Ample al nord, amb el carrer de l'Hospital al sud. 

Aquest carrer hauria estat tan important com el de la 

Victòria i tenia sentit dins el programa vuitcentista de 

reformes en la trama urbana d'aquesta part de la ciutat. Els 

motius que es donaven per a obrir-lo eren 

"la reconocida utilidad que puede reportar a estos vecinos, como 

también al ornato público, la pertura (sic) de una calle que dé 

tránsito de la llamada Ancha a la de los Árboles de esta población, 

en la parte de levante del edificio del ex-convento de Monjas." 

El 17-02-1870, el Capítol acordà l'obertura del 

carrer, demanà permís al governador i informe a l'enginyer 

cap d'obres públiques i ordenà a la comissió municipal 

d'obres que fes els enderrocs i demés obres necessàries una 

vegada aprovat el projecte per la superioritat. (27) 

L'enginyer contestà que no veia cap inconvenient en fer 

l'obra que es demanava, 

"siempre que no resulte perjuicio de tercero, se asegure la 

estabilidad de los edificios contiguos a la casa que habrá de 

derribarse, ni se entorpezca el tráncito con el establecimiento de los 

andamios ni con depósitos de cualquier clase de materiales." 

En conseqüència, el 13-04-1870, l'ajuntament 

acordà 

"se tengan presentes para su cumplimiento las prevenciones que 

hace el citado Yngeniero Gefe en su comunicación." (28) 

Encara el mateix any, el 09-06-1870, el Capítol va 

veure el projecte d'obertura d'aquest carrer, presentat pel 

mestre Marià Llofriu, i acordà instruir l'oportú expedient. 

(29) El 1871 el governador havia aprovat el plànol i s'acordà 

formar el plec de condicions per a traure l'obra a pública 

subhasta. (30) Tanmateix ja no tornem a tenir-ne notícies i la 

creació de la Glorieta vint anys despres, el 1893, en tot el 

solar del convent de l'Encarnació substituí amb escreix 

aquest projecte de fer un nou carrer per unir el carrer Ample 

i el dels Arbres. 
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09. ARQUITECTES, MESTRES D'OBRES, ALBANYILS 

 

Al llarg del vuit-cents, com és sabut, es transformaren 

radicalment l'estructuració i les competencies dels 

professionals relacionats amb la construcció, l'arquitectura i 

l'incipient urbanística. Aquest segle veié la desaparició 

definitiva dels mestres d'obres gremials, l'auge i la 

decadència dels mestres d'obres i dels arquitectes acadèmics 

i el naixement i l'embranzida dels enginyers civils i dels 

arquitectes d'escola, com també d’altres professionals com 

ara oficial d'albanyil, agrimensor, aparellador, director de 

camins veïnals i de canals de reg, enginyers industrials, etc. 

A començament del segle seguiren sorgint encara 

conflictes entre els arquitectes i els mestres d'obres i també 

entre aquests i els albanyils. Així a València, segons 

Esteban, mestres d'obres i arquitectes denunciaren els 

albanyils per dirigir obres i aquests als altres per fer de 

contractistes contra la voluntat dels propietaris. (01) Val a 

dir que el marc legal de les competències professionals era 

força complexe. El 1802 s'abolí el títol de mestre d'obres 

acadèmic però fou restituït de bell nou el 06-08-1815 per 

l'Acadèmia de Sant Carles i el 11-10-1817 també pel govern 

espanyol. Hom ha interpretat que aquesta fou una mesura 

necessària per les destruccions de la guerra i per la lenta 

desaparició dels gremis, però ho fou també, com ha observat 

Marcos, per altres factors, com ara perquè a l'estat havia 

començat una lenta però progressiva urbanització i una 

migració cap a les ciutats, per la necessària introducció de la 

nova racionalitat industrial i capitalista de l'ascendent 

burgesia o pel creixent relleu econòmic, social i polític de les 

classes mitges que esdevenien protagonistes de la revolució 

burgesa. (02) Aquests canvis afavoriren els mestres d'obres 

en tant que responsables professionals de les obres no 

monumentals i, fet i fet, a Elx, com hem vist, jugaren un 

paper cabdal en la transformació de la ciutat vuitcentista. 

Però, com assenyala Calduch, ja durant aquests 

anys l'abandó del concepte de l'arquitecte com a únic 

professional capaç d'idear l'arquitectura, com també el 

desbordament dels problemes relacionats amb el control del 

territori, a més de fer desaparèixer definitivament els gremis 

i de consolidar les competències dels mestres d'obres, 

donaren origen als enginyers civils, suprimits per Ferran VII 

el 1814, però reorganitzats el 1834, amb l'obertura de 

l'escola d'enginyers de camins, canals i ports. Mentre que els 

arquitectes acadèmics havien proposat, segons Calduch, una 

ciutat nova pensada des del camp de l'arquitectura i 

controlada pels ciutadans, els enginyers plantejaren un 

urbanisme territorialitzat, enfocat des del camp de les grans 

xarxes d'infraestructures i sota el control directe de l'estat 

centralitzat burgès aleshores emergent. En el debat sobre si 

la ciutat era o no una obra pública i, per tant, competència 

exclusiva o no de l'administració de l'estat, es troba, segons 

Calduch, una de les claus per a entendre el canvi qualitatiu 

que es donà en la transició de la ciutat nova dels arquitectes 

a l'urbanisme modern dels eixamples i les primeres lleis 

pròpiament urbanístiques. Aquesta situació tingué el seu 

efecte en el camp de l'ensenyament i de les competéncies 

professionals de l'arquitectura que es féu summament 

complex al llarg del vuit-cents. Així, la reforma dels estudis 

de belles arts feta pel ministre de la governació Pidal, passà 

les competències d'expedir títols professionals de l'acadèmia 

a l'escola especial d'arquitectura, creada en Madrid el 1845 

en un intent d'emular l'escola d'enginyers de camins. 

Posteriorment, segons Calduch, la reorganització general 

que experimentà la societat espanyola de la segona meitat 

del vuit-cents féu que l'ensenyament de l'arquitectura se 

separés definitivament de l'acadèmia, en un llarg procés que 

anà del 1845 al 1870 i en el qual, a més, es mantingueren els 

títols d'oficial d'albanyil i d'agrimensor, aparegué el títol 

d'aparellador, desaparegué el de mestre d'obres i es creà el 

de director de camins veïnals i de canals de reg. La creació 

de la carrera d'enginyers industrials el 09-09-1850 i les 

competències professionals que se'ls reconeixia de redactar 

projectes i de dirigir obres, complicà encara més el 

panorama. (03) 

Però la complexa problemàtica que emmarcà les 

actuacions professionals en la construcció de la ciutat 

vuitcentista a penes tingué incidència a Elx, on, durant tot el 

segle, només hi va haver mestres d'obres (gremials o titulats 

per l'acadèmia o per l'escola), mentre que aparelladors, 

arquitectes i enginyers no exerciren a la nostra ciutat d'una 

manera continuada, no esporàdica, fins el segle XX. Així, 

quan el 1808 l'intendent del regne demanà una valoració de 

la caserna de cavalleria, l'ajuntament contestà que no hi 

havia arquitectes en aquesta població i, per tant, havien de 

fer aquesta valoració els mestres titulars de la vila: el mestre 

d'obres, el mestre pedrapiquer, el mestre fuster i el mestre 

serraller. (04) 

En canvi, allò que adquirí virulència a Elx a 

principi del vuit-cents fou l'enfrontament entre els mestres 

d'obres gremials i els acadèmics. Com hem vist, a finals del 

set-cents la vila encara es posà a favor del gremi quan els 

mestres d'obres acadèmics pretengueren exercir l'ofici amb 

exclusivitat. Tanmateix, com assenyala Marcos, en 

l'obstinada oposició sorgida de l'àmbit gremial contra el 

monopoli corporatiu-professional instaurat per l'Acadèmia, 

les corporacions locals, en prendre part a favor dels gremis, 

no defensaven l'albanyil ni els vells mestres d'obres contra 

l'arquitecte o el mestre d'obres acadèmics, sinó que, en 

realitat, defensaven l'àmbit i la legitimitat de la seua prnpia 

autonomia enfront de l'invasió absolutista del poder central. 

(05) El cas d'Elx, però, on tant l'antiga noblesa com 

l'incipient burgesia es trobaven sotmseses al poder feudal, 

era força peculiar i aquesta defensa fou prou relativa. Així, 

com hem vist, encara durant el set-cents, el gremi i 

l'ajuntament es van enfrontar quan aquell s'apujà els jornals 

pel seu compte, sense comptar amb la vila, però el moment 

clau d'aquest enfrontament succeí abans de la guerra del 

Frances, el 1805, quan es plantejà el tema de les 

competències en el gremi dels mestres d'obres, enfrontant-se 
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definitivament mestres gremials i acadèmics i iniciant-se de 

facto la desaparició de la institució, ja sense la protecció de 

la vila. 

Així, doncs, el 28-03-1805, el gremi d'albanyils 

exposà davant l'ajuntament el seu malestar perquè aquest 

havia comunicat a un mestre gremial que s'abstingués 

d'executar l'obra que dirigia, mentre que el gremi 

considerava que l'obra en qüestió no era 

"de aquellas que por la calidad de públicas pudiera exigir la 

dirección de Arquitecto o de Maestro aprovado por las Reales 

Academias para entender en ellas." 

El disgust dels obrers de vila s'agreujà perquè es va 

córrer la veu que s'intentava impedir que els mestres del 

gremi exercissen la seua professió, 

"aun en las casas y edificios de particulares en que se han 

exercitado hasta ahora, sin más motivo que el de construirse o 

fabricarse segunda estancia o cubierta, como si esta circunstancia 

fuese bastante para constituir en la clace de obras públicas las casas 

de particulares, de Labradores, y de otra clase de personas." 

El gremi insistia en que, segons les seues 

ordenances, els mestres agremiats tenien facultats per a 

nomenar cada any els òrgans de govern propis i podien 

examinar i donar títols de mestre. Però la clau de la qüestió 

era l'intent de mantenir el monopoli segons el qual només els 

mestres del gremi podien treballar en la vila i la seua 

jurisdicció, amb prohibició de fer-ho els que no eren 

agremiats. Insistien encara en que cap ordre del rei o del 

consell de Castella havia extingit el gremi i, com que es 

trobava sota la protecció de la vila, demanava conservar furs 

i privilegis, mentre cap ordre els derogàs expressament. 

Tanmateix, la contestació del Capítol fou absolutament 

contrària al gremi, malgrat l'habilitat amb que els síndics la 

van plantejar. Després de fer una prolixa relació de les reials 

ordres, circulars i provisions aplicables al cas, consideraren 

"que el actual Gremio de Albañiles de esta población 

subsiste legítimamente", ja que les lleis no sols no havien 

derogat els gremis, sinó que al de Madrid li havien 

reconegut 

"la facultad de conceder cartillas de examen de oficios mecánicos, 

aunque con la inhibición de titular en la Arquitectura a ningún 

individuo." 

També s'advertia que els agremiats de València 

havien quedat reduïts "a la clase de puros albañiles, sin que 

puedan llamarse Maestros de Obras, ni dirigir fábricas." Els 

síndics insistien que quedava clar, doncs, que 

"ningún tribunal, jués o magistrado pueda conceder título para 

medir, tasar o dirigir fábricas sin la aprovación de las Academias." 

Així, doncs, l'ajuntament d'Elx considerava que 

enlloc s'havien abolit els gremis ni se'ls havia privat 

d'admetre 

"en su cuerpo a quantos lo soliciten y pretendan el examen de puros 

Albañiles u oficiales mecánicos para estar habilitados para dirijir, 

tasar y medir las obras privadas o de particulares." 

Ara bé, el gremi no podia obligar els titulats 

acadèmics a inscriure's-hi per a exercitar l'ofici. Finalment, 

el capítol, sense considerar que l'obra que motivà la qüestió 

era només l'elevació d'una planta en un edifici particular, es 

ratificà en la prohibició que havia fet anteriorment, ja que 

"no se previene al Navarro que se abstenga de dirixir las 

obras de particulares o privadas, sino tan sólo las públicas." 

(06) El plet degué continuar, ja que el 30-03-1805, Antoni 

Botella, oficial del gremi d'albanyils, presentà una instancia 

demanant certificat de l'acord del Capítol pres a instancia de 

Josep Agueda, Jaume Macià i Francesc Antoni Aznar, 

clavari i majorals del gremi d'albanyils, segons el qual els 

mestres podien fer totes les obres particulars, encara que no 

les públiques, divisió a la qual el gremi volia reduir les reials 

ordres sobre competències professionals dels arquitectes i 

dels mestres academics. (07) 

El 04-03-1808 el gremi presentà un nou memorial 

de queixes, en el qual demanava auxili del consell "para que 

tengan efecto las ordenansas de dicho gremio, o se acuerde 

su disolución." (08) En la instància del gremi s'exposava 

clarament la situació de decadéncia, sobretot per motius 

econòmics, ja que 

"desde la creación de varios maestros de obras por la Real 

Academia de la provincia se ha disminuido considerablemente el 

número de los incorporados." 

A més, molts oficials es negaven a pagar les taxes, 

"al abrigo de los nuevamente creados Maestros de la Academia, [y] 

por mas vivas diligencias que se han practicado [...] han sido 

infructiferas a pretexto de pobresa, con la ocultación de los pocos 

muebles de que podía hecharse mano para el cobro de la deuda." 

Tot plegat havia originat una greu mancança de 

diners, incrementada "con las expensas de las diligencias 

judiciales", penúria que feia impossible "costear los gastos 

de las festividades ordinarias que son indispensables 

conforme a capítulos de ordenanza", a més de fer-se'ls 

"impracticables en lo succesivo los empeños en que se hallan 

comprometidos, en virtud de las mismas ordenanzas que les 

constituyeron." 

L'informe dels síndics fou molt més rotund que el 

del 1805, ja que opinaven que, en virtud de la Novísima 

recopilación de las leyes de España, 

"no deve subsistir el Gremio de Albañiles de esta Villa, por hallarse 

ya abolidas o derogadas todas las facultades que antes de la 

formación de dichas leyes tenían los expresados cuerpos y así 

solamente podrá subsistir o quedar en pie para los actos públicos y 

exercicios de piedad y religión, como son las procesiones 

generales." 

Això si, no se'ls podia obligar a portar ciris ni a 

pagar taxes, per la qual cosa 

"se les puede mandar concurrir a las procesiones, llevando cera de 

mano el que quiera pagarla de su bolsillo." 

El Capítol fou més prudent que els síndics i, sense 

entrar en el debat entre mestres gremials i acadèmics, no es 

reconegué amb facultats per a anul·lar l'acord del consell de 

Castella pel qual es va crer el gremi de mestres d'obres d'Elx, 

així que acordà que 

"continue su observancia como lo ha tenido hasta la actualidad, sin 

exederse en haser gestiones y funciones de Maestro el que no sea 

examinado y aprovado en clase de tal, ni menos percibir dotación o 

jornal de Maestro sin serlo." (09) 

També pel que fa als mestres titulars de la vila, ja 

eren acadèmics des del segle anterior, com ara Felip Garcia, 

titulat el 1791 per Sant Carles. També el 1810, quan el 

Capítol intentà traure Garcia de mestre d'obres titular de la 

vila, càrrec que exercia des de feia més de vint anys, nomenà 

dos mestres d'obres acabats de titular per l'acadèmia, extrem 

aquest que es féu constar expressament. El canvi s'originà en 
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una discussió que van tenir Garcia i el síndic personer. 

Segons l'exposició d'aquest últim, havia tingut notícia que el 

mestre Garcia cobrava el seu jornal sense treballar en la 

neteja de l'albelló de la carnisseria, així que el va reconvenir 

perquè 

"trabaxase e hiciese trabaxar a sus oficiales y peones con la misma 

actividad que lo acostumbravan hacer en todas las obras 

particulares, y no con la lentitud de las del Rey o municipales, 

porque los caudales que en dicha obra se empleavan devían 

economisarse mucho." 

Tanmateix, Garcia respongué, 

"desvergonzadamente", que el síndic personer no res tenia a 

veure en l'obra i que 

"el maestro de ella la construiría como podría; y quando el 

exponente tubiese que hacer alguna obra en su casa, la podría hacer 

a estajo o como quisiera, mesclando otras expresiones indecorosas 

al Ayuntamiento." 

Així que el síndic demanà que Garcia fos separat 

del càrrec de titular de la vila i que fos nomenat, en qualitat 

de primer, Baptista Gonsàlves de Fernandes, mestre aprovat 

per la Reial Acadèmia de Sant Carles, i, per segon, a 

Francisco Aznar de Pomares, igualment aprovat per la 

susdita Acadèmia, 

"con la precisa condición que en todas las obras que se ofrescan a 

este ayuntamiento han de hasistir y trabaxar por sí todo el dia, como 

se acostumbra en todas las obras de vecinos particulares." (10) 

Quan el 21-12-1810 el gremi d'albanyils tornà a 

demanar augment de jornal en consideració a l'augment del 

preu dels comestibles i l'augment del sou dels altres 

jornalers, ja no es féu cap referència al conflicte amb els 

académics. Tanmateix, la vila mantingué una posició dura 

envers el gremi, ja que, encara que els síndics informaren 

favorablement la petició, el Capítol només autoritzà augment 

de jornal per als mestres que treballaven a la població i 

mantingué el jornal anterior dels mestres que treballaven al 

camp o al terme i dels oficials i amassadors arreu. A més 

establí una diferència entre els mestres titulats per les 

acadèmies de Sant Carles o de Sant Ferran i els que no ho 

eren: els primers cobrarien deu reals diaris i els segons nou. 

(11) Descontents amb aquesta resolució, els obrers 

començaren a cobrar als propietaris de les obres més sou pel 

seu treball que el permés pel Capítol i quan aquest en tingué 

noticia, acordà comunicar al gremi que no ho fessen pas, 

sota amenaça de multa, se'ls reconvingué i se'n féu 

responsables el clavari i majorals del gremi "y con 

particularidad al maestro que hiciese cabeza de la quadrilla." 

(12) 

Pel que fa a Felip Garcia, el 1811, quan canvià 

l'ajuntament, el Capítol el tornà a nomenar com a mestre 

d'obres de la vila, ja que 

"lo ha sido por espacio de muchos años sin havérsele encontrado en 

fraude alguno, antes haver cumplido su encargo." 

El capítol, a més, considerà que calia mantenir-lo, 

ja que tenia el nomenament aprovat pel consell de Castella 

en reial provisió del 15-06-1784, complimentada en Capítol 

del 26-11-1784. El consell nomenà per segon a Francesc 

Navarro de Grimau, també mestre d'obres. Aquests acords 

s'havien de fer saber als mestres que deixaven el càrrec 

perquè donassen "al García todas las llaves correspondientes 

a arvañilería que existan en su poder." (13) Però poc de 

temps li quedava a Felip Garcia per a poder fer d'obrer, ja 

que dos anys després va morir i el capítol, en sessió del 

30-07-1813, acordà, ara sí, definitivament, nomenar nous 

mestres en lloc seu. Francesc Navarro quedà per primer i 

Jaume Pons, per segon. (14) En aquesta ocasió el Capítol no 

mencionà el tema de l'acadèmia, cosa lògica si tenim en 

compte la situació de guerra i de miséria que es vivia a Elx. 

Després de la guerra, però, retornaren els conflictes 

entre la vila i el gremi dels obrers. Així, el 1816, aquests es 

van tornar a pujar el jornal pel seu compte i la vila considerà 

que ho havien fet indegudament, "contraviniendo a lo 

mandado en varias resoluciones capitulares, especialmente 

las del año 1810." L'ajuntament, en un acte d'autoritat, 

acordà fixar els salaris i fer-li-ho saber al gremi perquè ho 

acomplís. S'establi que els mestres aprovats cobrarien dotze 

reals; els oficials, vuit i, quan no intervingués el mestre, deu; 

l'oficial pastador, set i els peons, "como los pueda ajustar el 

dueño", a més de tres reals pel quemenjar de la jornada quan 

havien d'eixir als caserius del terme. (15) Els anys següents, 

ser mestre titolat per l'acadèmia era un clar senyal de prestigi 

i així es feu constar en diverses ocasions, com ara el 1820 

quan els mestres Navarro i Gonzàlez, en fer un informe de 

l'esglèsia de les clarisses ja deien expressament que eren 

"maestros de obras por la academia Nacional de San Carlos 

de la ciudad de Valencia." (16) 

En la legislació de l'estat, com és sabut, aquests 

episodis culminaren en l'abolició dels gremis per decret de 

les corts de Càdis del 08-06-1813, segons el qual es pretenia 

"remover las trabas que hasta ahora han entorpecido el 

progreso de la industria". Així, es decretà la llibertat 

d'establir fàbriques i artefactes sense més exigències que 

cumplir les regles de salubritat dels pobles i exercir 

qualsevol ofici sense necessitat d'examen ni d’incorporació 

als gremis. (17) I encara que aquest decret de les corts de 

Càdis fou abolit per Ferran VII el 1815, fou, com assenyala 

Calduch, el primer pas cap a la definitiva supressió dels 

gremis el 02-12-1836. (18) En el mateix sentit alliberador de 

les professions manuals, a Elx, el 1834, el Capítol va veure 

un decret insertat en el butlleti oficial pel qual la reina, 

remetent-se a disposicions de Carles III, pretenia evitar "que 

algunas profesiones industriales se hallen aún degradadas en 

España" i, en conseqüència, disposava 

"que todos los que exercen artes u oficios mecánicos, por sí o por 

medio de otras personas, son dignos de honra y estimación," 

la qual cosa tenia importants conseqüències socials i 

polítiques per a les capes socials que es trobaven aleshores 

en procés d'ascens social. (19) 

Els anys centrals del segle s'aturà el problema de 

les competències entre els professionals de la construcció, 

però va recomençar als anys setanta. Així, el 28-03-1871 els 

mestres d'obres Pere Fluxà i Aznar, de l'Escola de Sant 

Carles de València, i Marià Llofriu i Ibarra, de la Politècnica 

de Barcelona, exposaven que en la Gaceta del 20-01-1870, 

es marcaven 

"las atribuciones de los maestros de obras, autorizándoles para 

proyectar, dirigir, medir, tasar y repasar las casas y construcciones 

de propiedad particular, e inhibiéndoles de intervenir, como no 

fuese en clase de auxiliares de los arquitectos, en proyectos o 

construcciones de caracter público." 

Tanmateix, consideraven 
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"que sus atribuciones son de continuo invadidas por simples 

albañiles que, sin título alguno que justifique su aptitud, emprenden 

de por sí obras de consideración en reparos o en construcciones de 

nueva planta" 

i acabaven demanant que l'ajuntament prengués mesures. 

(20) La corporació considerà el fet que 

"varios sujetos sin otro carácter que el de simples albañiles dirigen 

y realizan construcciones de la competencia de los esponentes y 

con perjuicio de sus intereses, cometiendo con ello una verdadera 

intrución penada por el código." 

Tanmateix es considerà que només l'alcalde, en 

tant que autoritat governativa, tenia competències sobre el 

tema, amb independència que els mestres podien anar als 

tribunals a defendre els seus drets si els creien amenaçats. 

(21) 

La primera mesura municipal per a ordenar el tema 

de les competències tècniques es prengué el 03-06-1873, 

quan el Capítol acordà 

"que todas las exposiciones que se presenten al Ayuntamiento 

pidiendo permiso para construcciones o edificaciones, vengan 

autorizadas por un maestro de obras u otro facultativo del ramo." 

(22) 

Tanmateix, les presions contràries degueren ser 

moltes, ja que a les poques setmanes, l'ajuntament se'n tornà 

arrere i decidí que no calia que les instàncies per a demanar 

llicència per a fer obres anassen signades per cap tècnic: 

"teniendo en consideración el derecho que asiste a todos los 

ciudadanos para pedir cuantas autorizaciones crean convenientes 

para construcciones y edificaciones, se acordó declarar que los que 

tales licencias soliciten no tienen necesidad de que sus instancias 

vengan visadas o autorizadas con la firma de un maestro de obras u 

otro facultativo, si bien el Ayuntamiento deberá sugetarse a las 

prescripciones legales que rigen en la materia para conceder las 

autorizaciones o permisos." (23) 

Uns anys després, el 1885, el mateix Pere Fluxà, 

qui ara ocupava el càrrec de mestre d'obres municipal, tornà 

a demanar 

"que no se admitan solicitudes para edificación y reparación de 

fincas urbanas si no están firmadas por peritos competentes en 

virtud de título académico u oficial." 

La comissió de foment considerà l'ordre del 

21-01-1872, com també que 

"los planos para la construcción de edificios que se presenten al 

Ayuntamiento deben estar firmados por persona competente" 

i dictaminà que l'ajuntament 

"en lo sucesivo se abstenga de admitir planos y dar licencias para la 

construcción de edificios a las personas que carezcan de la abtitud 

legal para ello, y que para toda nueva construcción de casas o 

fachada se presente a la aprobación del Ayuntamiento el plano de 

estas, en materia de edificación y que malamente pueden ser estas 

apreciadas y aprobadas por la Corporación Municipal si el dueño 

no presenta el plano de las fachadas de las casas que trata de 

edificar." 

El Capítol aprovà el dictamen i acordà que 

s'acomplís. (24) El 1886 l'ajuntament arribà fins i tot a tornar 

algunes instàncies reclamant un plànol de l'obra que es volia 

fer subscrit i signat "por persona facultativa, sin cuyo 

requisito no será posible la autorización que se solicita." (25) 

I aquest mateix any, l'obligació d'adjuntar un plànol a la 

sol·licitud de llicència d'obres s'estenia a les que es feien al 

cementeri, ja que també d'aquí es tornaren instàncies per no 

acomplir aquest requisit. (26) Però malgrat aquests avanços 

en la normativa, les crítiques dels periòdics d'Elx 

s'adreçaven també als mestres d'obres municipals, com feia 

El Bou amb Pere Fluxà el 1885 per la seua intervenció en el 

pantà i en la colocació en una voravia de baldoses de mala 

qualitat, anomenant-lo "cap de ferro" i "director de la 

comissió facultativa", adjectius que no van plaure el mestre, 

qui demanà que fos rectificat allò que podia afectar el seu 

bon nom professional, i així ho féu el periòdic. (27) 

El 1887, per primera vegada a Elx i deixant de 

banda els encàrrecs fets directament a un tècnic superior, 

com ara el de Jover per a la pescateria, un mestre d'obres fou 

desplaçat per un arquitecte, cosa estranya a Elx durant tot el 

vuit-cents i bona part del nou-cents. Es tractava precisament 

del mestre Pere Fluxà, qui hagué de cedir el projecte i la 

direcció dels pavellons del mercat a l'arquitecte Manuel 

Chàpuli. En un principi, l'alcalde havia proposat com 

encarregat del projecte i de la direcció de les obres d'aquest 

edifici, el mestre d'obres municipal Pere Fluxà. Tanmateix el 

mateix alcalde se'n tornà arrere i considerà que 

"deseando proceder con el mayor acierto, así como cumplir las 

prescripciones legales vigentes, que disponen que sólo a los 

Arquitectos puedan confiarse los estudios de proyectos y dirección 

de tales obres," 

es va proposar que fes el mercat l'arquitecte d'Alacant 

Manuel Chapuli, "al que se le haga saber si acepta dicho 

cargo con las condiciones siguientes." I s'adjuntaven quatre 

interessants condicions on s'establia per primera vegada a 

Elx una relació contractual moderna entre l'ajuntament i un 

arquitecte: 

"lª Los estudios se compondrán de los planos, presupuesto, 

memoria y pliego de condiciones facultativas y económicas. 

"2ª En las condiciones económicas ha de consignarse que el 

contratista deberá realizar el proyecto mediante el usufructo del 

mercado, o sea el cobro de los derechos que hoy se pagan por 

puestos públicos y pescadería por espacio de cierto número de años 

que esté en relación con la importancia del presupuesto. 

"3ª Los honorarios que corresponda satisfacer con arreglo a la tarifa 

oficial por los estudios de proyecto los abonará el contratista o 

concesionario cuando le sea adjudicada la subasta, y los relativos a 

la dirección de las obras en cuatro plazos iguales, durante el tiempo 

que se asigne para construir las mismas. 

"4ª Si no se llevara a cabo la subasta por falta de licitadores, el 

Ayuntamiento abonará al Arquitecto la tercera parte de sus 

honorarios correspondientes a los estudios, pero no podrá realizar el 

proyecto sin satisfacer el completo de los honorarios designados." 

(28) 

Es veu que l'acord del 1885 sobre l'obligatorietat 

de demanar projecte per a concedir llicències d'obres es 

degué acomplir durant pocs anys, ja que l'ajuntament tornà a 

tractar el tema el 1892. En aquesta ocasió fou el mestre 

d'obres Pere Navarro qui demanà que l'ajuntament disposàs 

"que las licencias para edificar se concedan con arreglo a la vigente 

ley, esto es acompañando a las respectivas solicitudes el plano de 

las obras firmado por un facultativo." 

En aquesta ocasió es passà el tema a informe de la 

comissió de policia i obres. (29) Però l'ajuntament no 

prengué cap acord i, fet i fet, durant el tomb del segle hom 

donava les llicències sense que els particulars presentassen 



 384 

cap document gràfic. Pel que fa als mestres titulars de la 

vila, a final de segle, el 11-12-1897, fou nomenat mestre 

d'obres municipal l'esmentat Pere Navarro, (30) qui a 

principi del nou-cents desenvolupà una important tasca 

arquitectònica i urbanística que implicà alguns canvis en els 

costums municipals i obrí el cami per a l'actuació del primer 

arquitecte municipal, Santiago Pérez i Aracil. 
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10. JURISDICCIÓ DEL RAVAL DE SANT JOAN 

 

La possibilitat de construir idees globals d'organització 

urbana i projectes com ara els d'eixample, segons Torres, 

nasqué en un moment en el qual s'imposava socialment i 

política la idea d'un espai homogeni i regular. Així, entre el 

final del set-cents i el principi del vuit-cents, hom féu un 

esforç polític i social per a trencar la fragmentació de la 

ciutat en espais jurídicament i econòmicament diferents. El 

poder polític estatal o municipal arribà a controlar tot l'abast 

de la ciutat, imposà regles de control d'edificabilitat o de 

fiscalitat i estengué la seua administració a tots els indrets 

del perímetre urbà. En aquest context nasqué la idea que era 

possible el control formal global de l'espai construït. (01) 

Així, aconseguir una administració única per a tota la 

població fou una de les fites de la moderna transformació 

urbana d'Elx, ja que un dels contenciosos que es podia haver 

plantejat a Elx per a la formació de nous barris o per a la 

definició d'un pla d'eixample, era la dualitat vila-raval de 

Sant Joan, de la qual n'hem parlat en diverses ocasions. 

Com hem vist, la situació urbana a Elx era 

semblant a la d'altres ciutats europees, com ara Milà, on, en 

no haver-se resolt a començament del vuit-cents el tema de 

les diferències jurídico-administratives de les diferents parts 

del territori urbà, la incorporació al municipi dels ravals 

immediats a la ciutat amb diferent administració política, els 

Corpi Santi, plantejada entre el 1862 i el 1864, fou una de 

les primeres traves urbanístiques que la ciutat hagué de 

superar per a plantejar un document unitari. Segons Carozzi, 

el problema de la unitat administrativa suscità en l'ambit 

urbà conflictes entre comerciants, industrials, empresaris 

agraris i empresaris immobiliaris, ja que eren divergents els 

interessos defensats per cadascun d'ells. També suscità 

preocupació i tensions en els barris perifèrics en fase de 

formació, ja que els habitants de la circumval·lació exterior 

eren una població amb ingressos baixos que temia que, amb 

l'ampliació dels límits d'arbitris municipals pujassen els 

preus dels aliments i del lloguer de les cases. Tanmateix no 

fou fins l'annexió d'aquesta àrea el 1873 que es van crear les 

condicions "territorials" per a la confecció del Pla urbanístic 

de Milà del 1884. (02) Una situació semblant es produí a 

Barcelona amb els pobles del Pla on, com assenyala Torres, 

en no coincidir la creixent integració econòmica i territorial 

amb la unificació dels respectius termes municipals, es van 

originar nombrosos conflictes, especialment pel que fa a la 

fiscalitat i a la realització de l'eixample, el qual hagué de ser 

intermunicipal. Aquests conflictes feren que el 1897 el 

govern central decidís l'agregació dels termes dels pobles del 

Pla a Barcelona. Una de les principals finalitats d'aquesta 

mesura fou l'integració dels diferents sistemes fiscals, ja que, 

abans, els impostos eren menors, habitualment, als pobles de 

la rodalia que a la capital. Les conseqüències, però, afectaren 

els serveis i l'edificació, ja que els primers es van haver 

d'estendre a tots els pobles veïns i les condicions d'edificació 

es van igualar arreu. (03) 

Pel que fa a Elx, recordem els problemes que es 

van plantejar sovint entre la vila i el raval, tant a l'edat 

mitjana com a l'edat moderna, pel fet de ser dos territoris 

amb dues diferents administracions no sempre ben 

avingudes. Aquests problemes abastaven tant assumptes 

domèstics com situacions de guerra o d'enfrontament racial. 

Encara en una època moderna, el 1742, foren aprovats pel 

Reial i Suprem Consell de Castella i confirmats per Felip V 

uns Estatutos para el buen gobierno de esta Universidad de 

San Juan de Elche. Hom hi regulava els drets i normes de 

convivència, arreplegant nombroses qüestions relatives a la 

sèquia de Marxena i els assuts dels Moros, de l'Algamasa i 

dels Comuns, ja que l'ajuntament d'aquesta universitat era la 

corporació encarregada directament de la conservació 

d'aquelles obres hidràuliques. Segons Ibarra els estatus del 

1742 comprenien només el règim purament administratiu i 

el reg de Marxena, ja que la resta era igual que les 
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ordenances i estatuts de bon govern de la vila d'Elx, també 

del 1742. Amb tot, hom hi deixava ben clar que 

"dicha universidad se governaba con independencia de la Villa en 

lo respectivo a lo económico y político y por esta razón tenía sus 

normas y estatutos distintos y separados mui antiguos." (04) 

I, com ha observat Gil i Olcina, fins i tot després de 

la desaparició de l'ajuntament de la universitat de Sant Joan 

en el segle XIX, es mantingué la separació entre les sèquies 

Major i de Marxena, amb una total independència 

econòmica i administrativa, que ha perdurat fins ara. (05) 

Com diem, els conflictes entre les administracions 

de la vila i el raval havien estat constants al llarg de l'edat 

moderna, sobretot per qüestions econòmiques derivades del 

fet que el raval no feia les aportacions que li pertocaven als 

assumptes comuns. Ibarra ho exposava cruament en les 

seues notes en parlar de la conducció de l'aigua dolça, 

assumpte que considerava crucial en la història d'Elx: 

"El Arrabal de San Juan, consecuente en su modo de proceder con 

respecto a sus deberes de copartícipe en quantos beneficios del 

común venía realizando la villa, a costa de no pocos sacrificios, aún 

le era deudor de la parte que le correspondió en el importe de la 

construcción del Pantano, Cuartel, Puente, ahora la cañería, ‘por no 

haver contribuido en cosa alguna de sus propios para la conducción 

de aguas dulces, cuando la villa lo ha hecho de todos sus sobrantes, 

siendo un beneficio común’" (06) 

Tanmateix, el fet que la vila i el raval tinguessen 

administracions i béns diferents però molts assumptes 

comuns exigia fer comptes de tant en tant. Així el 1755 es 

liquidaren les rendes obtingudes per diversos impostos i per 

la venda de 3.450 barcelles de sal. (07) 

Les queixes i les susceptibilitats del comú del raval 

de Sant Joan seguiren durant el vuit-cents. Així, el 1810 se 

sentiren molests perquè no foren cridats a una junta de 

delegats i es queixaren a la junta de govern del Regne. 

Ibarra, conseqüent amb el moment històric que vivia, anota 

que es tractava 

"de un interesante dislate histórico que demuestra una vez más que 

los ravaleses nunca quisieron comprender que aquel Arrabal jamás 

fué Universidad." (08) 

També el 1810, el raval plantejà un altre 

contenciós a la vila, en demanar que se li entregàs una certa 

quantitat pels caps de bestiar que s'havien matat i consumit 

en la carnisseria de la vila. El capítol, però, considerà que no 

pertocava pagar res i Ibarra anota que era "otra salida de 

tono del Arrabal de San Juan." (09) Tanmateix, quan a Elx 

començà a plantejar-se la representació de la ciutat, la 

confecció d'un plànol i la construcció de nous petits barris, a 

partir de la meitat del vuit-cents, ja s'havia superat la divisió 

administrativa entre la vila i el raval de Sant Joan i s'havien 

posat les bases administratives per a la transformació 

moderna del conjunt de la ciutat. Així, quan a començament 

del nou-cents es plantejà de bell nou la confecció d'un plànol 

d'Elx i un plànol de l'eixample, feia ja un segle que s'havia 

anulat la jurisdicció independent del raval, com a 

conseqüència de l'obra legislativa de les Corts de Càdis. El 

procés, però, durà més de vint anys. 

El 10-02-1812, la vila ja donà per suprimit 

l'ajuntament del raval amb motiu de l'abolició de les 

senyories jurisdiccionals i el Capítol acordà que 

"teniendo igualmente presente, que en resultas de la Real cédula de 

S. M. quedó la Jurisdicción de esta villa por del Real Patronato, 

cesando la del Sr. Conde de Altamira, y deviendo en su 

consecuencia acumularse todos los fondos de propios y arvitrios del 

arraval de San Juan de esta Villa, cesar todos los empleados que 

tenía aquel Ayuntamiento pedáneo, reportando a este Consistorio 

todas las cuentas, documentos, actas y cuanto exista en aquellos 

archivos, acuerda el cavildo se execute así a la mayor brevedad por 

el presente escrivano." (10) 

Tanmateix, dos mesos després, el Reial Acuerdo 

declarà nul aquest acord de la vila i reintegrà a l'ajuntament 

del raval "en la posesión de exercer sus funciones en los 

términos que lo ha practicado hasta ahora." El 17-04-1812 

es veié en Capítol l'ordre de tornar a l'ajuntament de la 

universitat de Sant Joan "todos los papeles pertenecientes al 

mismo que le ha quitado violentamente." (11) 

Però la vila no cessà en l'intent de fer desaparèixer 

l'enclau senyorial que era, a fi de comptes, l'administració 

del raval i el 21-11-1812 ho tornà a intentar. El Capítol 

considerà que, amb la promulgació de la constitució, s'havia 

acabat el règim econòmic independent del raval de Sant 

Joan i demanà els comptes d'aquell ajuntament per a 

incorporar-los als de la vila; s’havia de reportar, a més, 

"todos los papeles y demás efectos existentes en el Ayuntamiento 

de dicho arraval para que se custodien con más seguridad en las 

oficinas del Ayuntamiento de esta villa." (12) 

Donat per estingit l'ajuntament d'aquella 

demarcació, una de les primeres mesures que prengue la vila 

es referí a l'abastiment alimentari, en suprimir el 15-09-1813 

la matança d'animals en la carnisseria del raval, aduint 

l'estalvi de despeses, ja que considerà que no calien dues 

carnisseries i que es podrien estalviar salaris si se’n suprimia 

una. La carnisseria del raval s'assortiria de la carn dels 

animals que es mataven en la de la vila o “principal”. (13) 

En un segon moment, el 03-11-1813, s'acordà deixar també 

de vendre-hi carn, ja que "la tabla de la carnisería del arrabal 

no tiene despacho, pagándose el salario quasi de balde", així 

que s'acordà suprimir i tancar l'establiment. (14) 

En el primer breu període constitucional, la vila féu 

també obres en l'ajuntament del raval. Així, el 04-03-1814 

es veié un informe del mestre Gonzàlez on s'advertien dels 

"quebrantos que se advierten en la torre del relox del arraval 

de San Juan, amenasando ruina el último cuerpo de ella", el 

qual, si no es reparava en breu, podia originar "sensibles 

desgracias a las vecinas casas y aun de peligrar la vida de 

algunos si llegase el caso de desplomar-se." El Capítol 

considerà que, com la corporació no tenia fons i el rellotge 

servia per al govern dels habitants del raval, en particular els 

regants de la sèquia de Marxena, es desmontaria allò que 

calgués i es pagaria dels fons de la sèquia. El 13-04-1814 

Gonzàlez presentà un certificat per l'obra feta en aquesta 

torre del rellotge del raval per un import de 1.004 reals de 

velló. (15) 

Fins i tot entre els reialistes i els constitucionals, en 

pugna política en l'ajuntament de la vila, hi havia una certa 

coincidència en el desig de fer d'Elx una població única a 

efectes administratius. Així, quan el 1814 fou reposat 

l'ajuntament del 1808 i s'abolí la legislació de les corts de 

Càdis, un dels primers acords dels nous capitulars, com si no 

n'estiguessen gaire segurs, fou consultar amb el Reial 

Acuerdo si es devia reposar o no l'ajuntament del raval de 
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Sant Joan. (16) Però, com era d'esperar, uns dies després, el 

29-08-1814, el Capítol veié una reial cèdula on s'ordenava la 

reposició dels ajuntaments als pobles on n’hi havia el 1808 i 

s’hagué d'acordar que es restablís l'ajuntament del raval de 

Sant Joan, posant al seu lloc els regidors del 1808 i 

tornant-los papers i mobles "que en su abolición se 

recogieron y consten en estas casas consistoriales." (17) 

Però el 1820, en ser proclamada de nou la 

consitució, tornà a ser cessat d’immediat l'ajuntament de la 

universitat de Sant Joan i es nomenà una junta provisional 

per al govern de la sèquia de Marxena. (18) Tanmateix, 

l'ajuntament del raval es tornà a instal·lar amb la tornada 

dels reialistes. El 1833, però, la vila, en un ferm i dur 

document, acordà insistir davant el govern en la necessitat 

d'abolir la universitat de Sant Joan, aduint motius polítics i 

administratius, "por los graves perjuicios que se originan a la 

política administrativa gubernativa municipal", ja que es 

remarcava que aquest raval es trobava unit a la vila i 

"forma todo un mismo pueblo sin distinción, y el expresado 

ayuntamiento no es otra cosa que una monstruosidad política, resto 

del antiguo sistema feudal abolido en nuestra España por las sabias 

leyes de nuestros reyes y señores." 

El Capítol concloïa l’exposició amb l'acord de 

representar 

"enérgicamente a S. M. para que se digne abolir el referido 

ayuntamiento, reuniendo sus rentas de propios y arbitrios y demás a 

este Ayuntamiento de la Villa, a fin de que se forme del gobierno 

municipal un todo indivisible para el mejor régimen y bien común 

de esta población." 

Al llarg de l'exposició, el Capítol insistia en els dos 

punts clau que havia desenvolupat al llarg de l'edat moderna 

per a fer a Elx un únic ajuntament i poder minvar, així, amb 

un poder municipal unitari, el poder del senyor feudal: en 

primer lloc s'exposava de bell nou el fet que el raval es 

trobava físicament unit a la vila, "sin interrupción de calles" 

i, en segon lloc, s'insistia en el fet que les mesures 

administratives de govern municipal de la població i el 

terme havien emanat sempre exclussivament de l'ajuntament 

de la vila. (19) 

Dos anys després, el 10-08-1835, el Capítol veié 

un ofici del propi govern civil on es feien seus els 

raonaments de la vila i també considerava 

"lo estraño y ridículo que es que el Arraval de San Juan, que forma 

parte de la población de esta villa y se halla enteramente unido a 

ella, sea administrado por otro ayuntamiento pedaneo, resto del 

antiguo sistema feudal," 

la qual cosa s'havia solucionat en les dues èpoques de 

govern constitucional mitjançant l'abolició d'aquell 

"ajuntament pedani." Per aquest motiu, es comunicava que 

la superioritat havia decidit suprimir definitivament 

l'ajuntament del raval i manar que s'entregassen al de la vila 

"todos los papeles existentes en su archivo, consernientes a la 

Administración Municipal y la correspondiente cuenta de la 

inversión de los fondos públicos, procediendo V.V. a la elección de 

nuevos concejales, formando una sola Corporación." (20) 

Als dos dies, el president de l'ajuntament del raval 

comunicava que ja s'havia complimentat l'ordre del govern 

civil sobre supressió del seu ajuntament, "habiendo cesado 

en su empleo los indivíduos que lo componían." (21) I 

aquell mateix mes, el 28-08-1835, aparegué en el Butlletí 

Oficial de la Província la Reial Ordre corresponent, signada 

pel secretari d'estat. L'ordre deia que 

"S.M. la Reyna gobernadora se ha dignado aprobar la providencia 

de V. S. por la que ha mandado suprimir el Ayuntamiento del 

Arrabal de S. Juan de Elche, comunicando las oportunas órdenes a 

la villa para que se proceda a la formación de un solo cuerpo 

municipal." (22) 
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2.04. BARRIS DE FINALS DEL VUIT-CENTS 

 

La disminució de població durant el vuit-cents féu que 

sobrassen cases a Elx i que el plànol de la població no variàs 

fins els últims deu anys del segle. (01) Cal pensar que encara 

el 1830 hi havia molts terrenys buits a la parròquia del 

Salvador ocupats per hortets de palmeres o per terra blanca. 

Aquest any, un veí demanà que la vila li concedís 

"regar por el conducto que sale del huerto del santo hospital un 

huertecito anexo al molino del retor, que posehe en esta villa, como 

antes se efectuava," 

la qual cosa era indicativa de la importància agrícola que 

mantenia aquest territori. (02) La mateixa situació es pot 
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observar al plànol de Gonzàlez del 1849. Tanmateix, a partir 

del 1890, i fins els anys vint del nou-cents, després de 

gairebé cent anys sense construir a Elx cap extensió urbana, 

es van planejar i construir petits eixamples, "barris", com 

se'ls deia aleshores, a llevant i migdia del poble antic, 

recolzant-se en el traçat de la carretera d'Alacant i de l'antic 

cardo maximus de la centuriació d'Illice. Foren els 

anomenats barris del Carme, de Sant Miquel, de les 

"Patades", de Chinchilla, de Gil, de Tripa i de la Barrera. 

 

NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 91. 

(02) Libro de cabildos, acta del 20-08-1830, AHME. 

 

00. CARACTERÍSTIQUES 

 

Benevolo ha assenyalat que als primers decennis del vuit-

cents hi havia un buit ideològic en la societat europea, la 

qual no tenia instruments per a corregir en la pràctica els 

mals de la ciutat industrial. Les antigues ferramentes eren 

insuficients i es trobaven desacreditades mentre que les 

noves es trobaven encara sense individualitzar. (01) Així, 

quan a final del segle XIX hom tornà a fer nous barris a Elx, 

els instruments emprats foren els mateixos que durant el 

XVIII: una parcel·lació semi-espontània d'un territori 

del·limitat per les línies de propietat. Hom utilitzà les 

mateixes tècniques d'ocupació i de divisió territorial, 

promoció i estructura urbana que en aquelles tres petites 

actuacions del set-cents que hem vist, els barris de Conrado, 

de Saràvia i del Clero. A llocs com Elx, allunyats dels grans 

centres culturals, hom feia servir el model setcentista de 

construcció de noves peces de ciutat, que encara era 

funcional, igual com feia servir els mestres d'obres (gremials 

o acadèmics, tant se valia) per a tot allò relacionat amb 

l'arquitectura i la urbanística. En aquest aspecte, les 

necessitats eren les mateixes que cent anys arrere, ja que la 

nova cultura urbanística vuitcentista encara no havia arribat. 

Havien canviat, això si, els agents protagonistes de les 

transformacions urbanes, abans la noblesa i el clero i ara la 

burgesia, però a una societat apartada, caciquil i provinciana 

com la nostra li quedaven molt lluny els primers grans 

treballs urbanístics fets a les ciutats europees durant els vint 

anys següents a la revolució del 1848: els grands travaux de 

Haussmann a París (1853-1869) i d'Anspach a Brussel·les 

(1867-1871), el traçat del Ring de Viena (1857), l'ampliació 

de Barcelona (1859), la de Florència (1864-1877), les 

transformacions i construccions del gran Londres 

(1848-1865), etc. Com assenyala Benevolo, aquestes 

realitzacions eren l'obra d'una nova classe de dissenyadors i 

de funcionaris, científics competents i satisfets amb les seues 

responsabilitats parcials, encara que, com afegeix Benevolo, 

la independència de la tècnica era només una apariència i la 

urbanística queia en l'àmbit del nou conservadurisme 

europeu. (02) 

Tanmateix, la superació de la pobresa tècnica dels 

mètodes urbanístics, ço és dels mecanismes de creixement i 

de transformació de la ciutat utilitzats a Elx des del 1890 fins 

el 1930, en una societat industrial ja prou evolucionada com 

era la nostra, fou un dels objectius pels quals clamaren els 

prohoms de la burgesia il·licitana il·lustrada. Durant aquests 

anys, com veurem, els conservadors demanaven el model de 

ciutat burgesa de bulevards i equipaments, mentre que els 

militants de partits progressistes, especialment el naixent 

socialisme, demanaven una ciutat ampla, amb biblioteques, 

escoles i parcs. En aquest context, on les forces socials i 

productives evolucionaven ràpidament, la tècnica 

urbanística es féu successivament més complexa en els 

barris del tomb de segle i, com veurem, hi ha una gran 

diferència entre el barri del Carme (1890) i el barri de la 

Barrera (1923). Això evidencia l'evolució tècnica al llarg de 

trenta anys, malgrat l'elementarietat de tots aquests petits 

barris. Així, mentre que per al barri del Carme hom no 

sol·licità llicència d'obres, el traçat era força anàrquic i no hi 

havia ni tan sols un plànol del conjunt, al barri de la Barrera, 

ja com a procediment normal, es demanà i s'obtingué 

llicència, el traçat es disposà seguint una quadrícula, i es 

presentà un plànol, signat per un pèrit agrícola. Tanmateix, 

aquests anys no hi havia encara cap projecte unitari de 

conjunt que assenyalàs el traçat dels nous barris, malgrat ser 

ja molt evident en la població el sentiment d'aquesta 

necessitat. 

El procés de producció de sòl urbà que es 

mantingué durant quaranta anys en la riba esquerra de la 

rambla, al voltant del poble antic, era senzill: el propietari 

d'un hort de palmeres sol·licitava permís per a tallar-lo, hi 

construïa carrers, parcel·lava els terrenys i venia els solars 

resultants. Algun propietari arribà fins i tot a plantejar que 

l'ajuntament li pagàs aquests nous carrers. Així es van fer els 

barris (en ocasions a penes algunes illes de cases) del Carme 

(1890), de Sant Miquel (1897), de les Patades (1900), de 

Xinxilla (1902), de l'hort de Gil (1911), de la Tripa (1922) i 

de la Barrera (1923), tots ells situats en el marge esquer del 

riu Vinalopó, sobre plantacions de palmeres, a llevant i a 

migdia del poble antic. Cal destacar l'elevat grau de 

funcionalitat d'aquest sistema, ja que permetia resoldre les 

necessitats d'expansió urbana sense haver d'esperar llargs i 

complicats tràmits. Hi bastava, en el millor dels cassos, un 

plànol d'alineacions fet sobre una única propietat. Amb tot, 

com veurem, una cosa semblant passà amb el gran eixample 

de ponent, on, al llarg del nou-cents, es modificaren 

nombroses alineacions a petició dels propietaris i cada finca 

fou objecte d'una promoció diferent. En aquest cas, però, el 

traçat homogeni de la quadrícula uniformà el conjunt 

resultant. 

De tota manera, hi havia aspectes de la situació a 

altres ciutats de l'Estat que tenien alguns punts de contacte 

amb la d'Elx. Així a Madrid, segons Casar, durant la segona 

meitat del vuit-cents, sense lleis que establissen les regles del 

joc, la pràctica habitual era que l'ajuntament pagava els nous 

carrers per a compensar la pèrdua de fruïment del propi 

terreny que suposava per al propietari, encara que en algunes 

ocasions, com ara el 1864, amb la parcel·lació del terreny 

del convent de Santa Bàrbera, el propietari obtingué el 

permís de parcel·lació a condició de cedir gratuïtament els 

terrenys destinats a carrer, pràctica estranya en aquells 

moments. (03) També a València, el marquès de Campo 

intentà, sense èxit, fer un nou barri a la Saidia, al marge de 

l'eixample, per tal de descongestionar la ciutat emmurallada, 

encara que segons Guillem i Marco, 

"las molestias que supone el tener que atravesar los puentes, y tal 
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vez intereses mas o menos legítimos, impidieron que aquel 

proyecto continuara." (04) 

Finalment, assenyalem que el procés de producció 

de sòl urbà en els petits barris d'Elx del tomb de segle era 

també força semblant al que Calduch descriu per al barri de 

Sant Anton a Alacant: la planificació estava en funció del 

tipus de parcel·lació i d'edificació previstes, les quals 

depenien exclusivament dels propietaris del sòl de terra, amb 

la qual cosa aquests propietaris imposaven les condicions 

del traçat i de la parcel·lació en funció del tipus d'edificació 

a bastir. (05) 

 

NOTES 

(01) Leonardo BENEVOLO, Los orígenes del urbanismo moderno 

(1963), 1979, p. 55. 

(02) Ibídem, p. 146-147. 

(03) José CASAR, "Il 'prodigioso' decennio dell'urbanística 

madrilena: 1855-1865", Storia Urbana, núm. 37, 1986, p. 58. 

(04) Citat en Manuel SANCHIS, La ciutat de València, 1972, p. 464 i 

528. 

(05) Juan CALDUCH, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, vol. 

2, p. 206. 

 

01. VINCLE DE CARO 

 

El fet que tots aquests petits barris del tomb de segle es 

trobassen situats a l'est i al sud del poble antic, però no al 

nord, s'ha explicat habitualment des del sistema de tinença 

dels horts existents al nord, els quals foren propietat del 

prevere Nicolau Caro, qui al segle XVII els deixà en vincle a 

la Mare de Déu de l'Assumpció, vincle que ha arribat fins els 

nostres dies. (01) En efecte, Caro el 16-12-1661 féu 

testament i establí amb els seus béns un 

"vincle perpétuo y mayorasgo y inalienable y indivisible y que no 

es puixen sedir, renunciar ni prescriure ni vendre, alienar ni canviar 

ni hipotecar en tot ni en part." 

Encara, a major abundantament, aclaria que no es 

podien fer tals operacions 

"encara que la dita alienació o hipoteca sia per causa de dot o 

aliments o redimirse el posehidor o altres de cautiveri ni per causa 

pública ni piadosa ni per via de testament, contracte y última 

voluntat, encara que sia per major utilitat de dit mayorasgo ni per 

altra cossa alguna necesària ni voluntària y per lo mateix cas que 

qualsevol dels succesors farà al contrari o tratarà de fero, sia nulla y 

ninguna la dita alienació y succesió de dit mayorasgo vincle 

perpétuo, la perda y pase al segon succesor com si fora mort 

naturalment qui tal farà." 

Al testament, Caro deixava per marmessors 

"al Vicari Foràneo y als Majordoms dels capellans de les parròquies 

de Sent Salvador y Senta Maria que huy son o entonces seran als 

quals done ple e bastant poder pera fer y cumplir este mon 

testament y darrera voluntat mia." 

Caro preveia que, si s'extingia la línia successòria 

prevista per ell dels seus béns vinculats, havia de succeir 

"en este mayorasgo y vincle perpétuo la Verge Santísima Maria, 

ma Señora y Mare, sots invocasió de la Asumpció Santísima y li 

institueixch ab los mateixos pactes y condicions posats en el dit 

mayorasgo y vincle perpétuo." (02) 

Amb un destinatari diví de tan alta posició, el 

testament de Caro tingué una importància cabdal en la 

transformació de la ciutat, ja que els horts i terres que vam 

descriure i que formaven el vincle ocupaven una extensa 

superfície al nord de la vila i feren de barrera que impedí o, 

si més no, no ajudà l'extensió de la ciutat cap al nord. Com 

diem, el vincle de Caro sobrevisqué als esdeveniments 

socials i polítics del vuit-cents i del nou-cents que en feren 

perillar més d'una vegada l’existéncia amb 

desamortitzacions i incautacions i possibilità, finalment, 

després del 1939, que els horts del vincle esdevinguessen el 

gran parc de la ciutat, formant una àrea compacta que, al 

llarg de tres segles, només fou trencada pel traçat del 

ferrocarril i pel passeig de l'Estació. 

Ramos considera que, encara que la legislació 

desmortitzadora no fou aplicada en un principi als béns de 

Caro, quan, a meitat del vuit-cents, aquests béns van córrer 

perill de ser desamortitzats mitjançant les noves 

disposicions, 

"el buen criterio de las autoridades locales, su tenaz oposición a 

ellas y su defensa del Vínculo hicieron posible que haya llegado 

hasta nuestros días." (03) 

Amb tot, no sols el vincle de Caro explica que els 

petits eixamples del tomb de segle se situen exclusivament a 

llevant del poble vell, sino la relació entre aquests eixamples 

i les vies de comunicació i la situació de la ciutat burgesa al 

voltant de la Corredora i la parròquia del Salvador. Que les 

propietats de Caro estiguessen vinculades entre si i foren 

propietat de l'Assumpta no era motiu suficient per a evitar 

que el clero de Santa Maria, administrador d'aquells béns, 

els convertís en barris de cases dos-cents anys després de la 

mort de Caro, com féu el 1771 amb l'hort de la seua 

propietat. A més, amb les desamortitzacions del segon quart 

del vuit-cents, els béns de Caro passaren a ser administrats 

per l'ajuntament en lloc de ser-ho pel clero de Santa Maria, 

probablement en un pacte entre polítics i rectors, per evitar-

ne l’incautació pel govern. Així, ja el 1842 l'ajuntament 

s'havia erigit en administrador dels béns del vincle i 

exposava al govern, amb total inexactitud, que aquests béns 

mai no havien estat de propietat eclesial ni administrats per 

l'esglèsia, informe amb el qual la superioritat podria acordar 

que aquests béns no eren objecte d'incautació. (04) La 

primera part de la qüestió quedà tancada el 1847, quan una 

ordre del ministre d'hisenda comunicava que la reina havia 

declarat 

"esceptuados de su incorporación al Estado los bienes 

pertenecientes a la fundación hecha en su testamento por el Dr. Don 

Nicolas Caro en favor del Ayuntamiento de la Villa de Elche." (05) 

Durant bona part del vuit-cents, l'ajuntament seguí 

actuant com a administrador dels béns del vincle per 

evitar-ne l'incautació, però els anys vuitanta es va reobrir la 

qüestió en tornar a interesar-se l'estat per les característiques 

legals d'aquests béns perquè fossen venuts. En aquesta 

ocasió, per evitar-ne l'apropiació per l'estat, el consistori anà 

més enllà en la seua declaració i certificà que els horts de la 

Mare de Déu tenien un ús públic (la qual cosa no seria del 

tot exacta fins mig segle després, en fer-s'hi el parc 

municipal), especialment pel fet d'anar-hi tota la gent del 

poble la nit del 14 d'agost, en les festes de l'Assumpció. Les 

afirmacions municipals del 1883, com podem veure, tenien 

quelcom de premonitori: 

"las precitadas fincas sirven para paseo y recreo de los habitantes de 
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esta ciudad, por ser el punto en que en los días de romerías se 

reunen en ellas la mayoría de este vecindario y además, en la 

festividad anual que se consagra en esta ciudad a su Patrona 

Nuestra Señora de la Asunción, la misma mayoría de los vecinos, 

pueblos limítrofes a esta y de gran parte de la provincia se albergan 

en dichos días en las referidas fincas, por ser la época de verano, y 

en ellas pernoctan, construyendo al efecto tiendas de campaña en 

las que se guisan sus alimentos." (06) 

Aquesta delicada situació legal dels béns de Caro 

n’impediria, certament, la urbanització per a fer-hi barris de 

cases, sotmesos com estaven a les mires de l'estat per 

procedir a incautar-los. Tanmateix, el creixement cap a 

llevant durant les dècades del tomb de segle estava originat 

més per la proximitat d'aquests terrenys a l'encreuament d'un 

eix de comunicacions important: el format pels carrers de 

l'Almòrida i del Pont dels Ortissos, i la Corredora i la 

carretera d'Alacant. Aquest era un lloc òptim des del punt de 

vista de les comunicacions que feien molt rendibles la 

urbanització dels voltants per a fer habitatges, mentre que, al 

nord, l'estació del ferrocarril atreia els establiments 

industrials, els quals s'hi instal·laren abundantment, també 

tallant les palmeres dels horts, però aprofitant l'estructura del 

territori agrícola, els bancals i els camins existents, sense 

assolar per complet els horts des d’un bell començament per 

a fer-hi un nou traçat viari i una nova parcel·lació. També, 

mentre la zona de llevant del poble antic es trobava pròxima 

al centre de la ciutat ocupat per la burgesia i immediata als 

nous equipaments vuitcentistes, com ara el teatre o la 

glorieta, el nord de la vila murada era el barri dels Filadors, 

una zona encaixonada contra el riu, popular i pobra, vora la 

qual no s'esqueia gaire un primerenc eixamplament de la 

ciutat. 

 

NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 45 i 110. 

(02) Papeles curiosos, vol. 1, doc. 1, AHME. 

(03) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 319. 

(04) Libro de cabildos, acta del 03-05-1842, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 29-03-1847, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 12-04-1883, AHME. 

 

02. BARRI DEL CARME 

 

Cronològicament, el primer dels nous barris construïts a 

finals del vuit-cents fou el del Carme, del 1890, resultat de la 

urbanització de l'hort de la Puça, nom que, en un principi, 

també se li aplicà al barri, però que, després, fou canviat pel 

de barri del Carme, en homenatge a l'esposa del promotor. 

(01) El barri del Carme es bastí aprofitant el carrer de 

l'Almòrida, eix fossilitzat del cardo maximus romà per 

recolzar-hi les noves construccions, com també la proximitat 

del teatre, situat al nord. El va promoure el registrador de la 

propietat José Ramos Maestre (Hellín, 1822 / Elx 

24-12-1899). En la seua necrològica, el periodista 

considerava un fet altament possitiu haver realitzat aquell 

nou barri, del qual parlava com d'una gran obra, que la ciutat 

havia d'agraïr-li: 

"Elche le debe la fundación de toda una barriada, llamada Barrio 

del Carmen, en donde se encuentra una de sus principales calles 

honrada con el nombre del fundador." (02) 

La primera noticia del barri del Carme que hem 

trobat als llibres d'actes municipals és del 1889 quan, segons 

el capítol, la comissió d'ornat havia d'indicar un punt per a 

"colocar un farol en una de las calles que han de formar el 

Barrio en construcción emplazado en el huerto llamado de la 

Puza (sic)", fanal que havia de pagar el sol·licitant, José 

Ramos Maestre. (03) Però amb la mancança de control 

urbanístic que l'ajuntament duia durant les dècades del tomb 

de segle, en la construcció del barri del Carme no es demanà 

llicència municipal ni per a tallar l'hort ni per a obrir els 

carrers del barri ni per a construir les cases. Així, el 1890, 

l'arrendatari d'arbitris municipals es queixava perque José 

Ramos no havia pagat cap dret pels edificis que estava 

alçant en el barri de la Puça. La comissió municipal de 

policia urbana i obres va emetre un informe i l'ajuntament 

acordà que l'arrendatari havia d'acudir a la via judicial per a 

"hacer efectivas las cantidades que por concepto de licencias para 

construcción de edificios levantados en el indicado barrio" 

adeutava Ramos. (04) 

El 25-08-1893 el registrador ja cedí a l'ajuntament 

els carrers del barri del Carme perquè se n'ocupàs i els posàs 

nom. La corporació agraí la generositat del propietari per 

fer-ho de forma gratuïta: 

"El Sor. Blasco, en nombre del Sor. D. José Ramos y Maestre 

ofreció al Ayuntamiento el Barrio del Carmen, propiedad de dicho 

Sor. Ramos, para que el Municipio se incautara de él, 

considerándole desde luego como del común, cediendo los dos mil 

y pico de metros de las calles que comprende, suplicando que la 

comisión respectiva, con acuerdo del Ayuntamiento, se encargue de 

la rotulación de las calles que dicho barrio comprende y que la 

misma comisión, con el Secretario de la Corporación y el Sor. 

Ramos levanten en acta de esta cesión, haciendo constar en la del 

día de hoy un voto unánime de gracias que el Ayuntamiento da al 

Sor. Ramos por su desprendimiento y liberalidad." (05) 

L'any següent, el 1894, se li van posar els noms als 

carrers del nou barri. Tot quedà molt casolà: l'escrivent del 

registrador proposà el nom del seu cap, José Ramos, per a 

un carrer, el central; Pere Ibarra proposà el nom de l'infant 

Don Manuel per a un altre carrer lateral i l'alcalde proposà el 

del rei Alfons XIII per a un tercer carrer. (06) 

La construcció del barri del Carme féu que 

s'intentàs construir cases també pel seu perimetre, però com 

que no hi havia plànol aprovat, no es disposava de cap 

document per a regular l'ocupació del territori. Així, el 1897 

l'ajuntament arribà a denegar al mateix José Ramos la 

llicència de construcció d'una casa en el carrer del seu nom 

"porque se interrumpe la continuación de la tercera calle, ya 

empezada, que partiendo del camino del partidor enlaza con otra 

del Barrio de San Miguel." (07) 

 

NOTES 

(01) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 

5, p. 209. 

(02) El Pueblo de Elche, 31-12-1899, p. s/n 

(03) Libro de cabildos, acta del 25-04-1889, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 30-01-1890, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 25-08-1893, AHME. 

(06) Pedro IBARRA, "Índex de remissions a capítols i sitiades", vol. 

5, p. 220. Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 97. 

(07) Libro de cabildos, acta del 22-05-1897, AHME. 
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03. BARRI DE SANT MIQUEL 

 

El barri de Sant Miquel fou el segon petit eixample construit 

a Elx durant la última dècada del segle XIX. Es trobava situat 

també vora el carrer de l'Almòrida i al voltant del teatre i 

continuava pel nord el barri del Carme. Així, amb data del 

01-10-1890, Manuel Pomares i Garcia presentà una 

instància amb un plànol dibuixat pel mestre d'obres Pere 

Navarro per a urbanitzar l'hort que envoltava el teatre 

Llorente. (01) Però l'ajuntament no es donà per enterat fins 

el 13-08-1892, quan el mateix Pomares, aleshores tinent 

d'alcalde, demanà que es donàs curs a aquella instància 

presentada per ell dos anys abans, "acompañando un plano 

del barrio proyectado en el huerto del Piñón." El Capítol 

acordà passar el tema a informe de la comissió d'ornat (02) i 

unes setmanes després es veié l'informe de la comissió de 

policia y obres. El barri es construiria en el terreny de l'hort 

del Pinyol i el promotor pretenia batejar-lo com a barri de 

Sant Miquel, 

"cuyo informe fue aprobado por unanimidad, acordándose por 

consiguiente que fuera remitido aquel al Governador." (03) 

En aquesta ocasió, per primera vegada a Elx des 

del set-cents, es demanava permís a l'ajuntament per a fer la 

urbanització d'un territori, un hort de palmeres. El plànol es 

trobava signat pel mestre Pere Navarro i tenia una certa 

qualitat tècnica, malgrat ser només un plànol de parcel·lació, 

immediatament operatiu, sense cap voluntat disciplinar. El 

barri de Sant Miquel limitava per llevant amb el teatre 

Llorente i amb el carrer de l'Almòrida, eix en el qual es 

recolzava. Pel nord, limitava amb una filera de cases ja 

construïda que mirava a la carretera d'Alacant. L'eix central 

del nou barri era el carrer de Velarde, en direcció 

ponent-llevant. Hi havia tres carrers transversals més: la 

prolongació d'Alfons XIII, el del Tinent Ruiz Bru i el de 

Daoiz. La filera de cases del nord féu que el primer no 

pogués tenir eixida a la carretera d’Alacant i quedà formant 

un atzucac al nord del carrer de Velarde, per aprofitar al 

màxim el terreny. 

El 1897 ja es donaven habitualment llicències de 

construcció de cases en el barri de Sant Miquel, "previo el 

pago de los derechos establecidos y con obligación de 

enlucir la fachada." (04) 

 

NOTES 

(01) Llig. 11, exp. 2/69, AHME. 

(02) Libro de cabildos, acta del 13-08-1892, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 10-09-1892, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 22-05-1897, AHME. Vicente GOZÁLVEZ, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 97. 

 

2.05. ROMÀNTICS. OPINIÓ PÚBLICA 

 

Durant el vuit-cents els viatgers romàntics que passaren per 

Elx fixaren definitivament en els seus escrits la imatge de la 

ciutat que hem heretat al segle XX: una ciutat orientalitzant 

que es confonia amb els horts de palmeres que l'envoltaven, 

com un oasi, en un conjunt que corprenia els romàntics que 

hi arribaven com ara Andersen, Davillier i Llorente. 

El final del segle veié també el naixement de dos 

fenòmens vinculats, aixímateix, al moviment romàntic, que 

ajudaren a canviar la idea de ciutat a Elx: d'una banda, el 

periodisme local, summament crític amb els esdeveniments 

polítics i ciutadans, i, d'una altra banda, la història local, 

conreada, sobretot, pels Ibarra a partir d’excavacions 

arqueològiques i de treballs d’investigació a l'arxiu 

municipal. Els periòdics il·licitans del tomb de segle 

tingueren gran influència en l'opinió pública i en la vida 

cívica d'Elx, tot assenyalant prioritats i deficiències 

urbanístiques i fins i tot orientant en ocasions el sentit de les 

transformacions urbanes. Per l’altra banda, el conreu de la 

història local comportà la creixença de l'autoestima de la 

població i el desenvolupament d'un interès cap a la pròpia 

ciutat, massa vegades, però, plenament xovinista i 

circumstancial. 

 

00. VIATGERS ROMÀNTICS 

 

Al vuit-cents aparegué un nou tipus d'escriptor urbà, cronista 

de la ciutat, vinculat a la literatura costumista característica 

del romanticisme. Aquests escriptors vuitcentistes, 

periodistes, novel·listes, poetes, viatgers, cronistes o 

habitants de la ciutat, enriquiren els seus textos amb 

observacions relatives a la imatge del lloc que descrivien, 

amb la descripció d'edificis i d’habitants i amb constants 

referències, mig pintoresquistes mig socio-econòmiques, a la 

indústria i la situació urbana i política dels llocs, coses que, 

tot plegat, a penes interessaven als viatgers del set-cents, 

més preocupats per una valoració acadèmica de 

l'arquitectura i l'arqueologia o per una anàlisi de les fonts de 

riquesa. Com assenyalà Sanchis, els viatgers romàntics 

tenien, sobretot, un propòsit estétic, enfront del propòsit 

reformista dels viatgers il·lustrats i de la dèria excursionista 

per la coneixença directa del país dels viatgers del segle XX. 

Els romàntics es complaïen en allò exòtic i pintoresc i no 

solien reflectir l'actualitat que tenien davant els ulls, perquè 

els ho impedia de veure-la la seua melancolia, la seua 

exaltació colorista i la seua obsessió orientalista. (01) 

Els viatgers del set-cents a Elx contaven allò que 

veien a un lector allunyat de l'objecte de la contalla, mentre 

que els del vuit-cents engrescaven a la visita i s'acostaven a 

les modernes guies de viatge. Així, parlaven dels edificis i 

de les coses belles de la ciutat que visitaven, encara que en 

ocasions el narrador podia barrejar dades o errar 

l'informació, com ara la guia Arco el 1908 en confondre 

l'alcàsser i Calendura i parlar-ne d'un edifici inexistent, "La 

Colendina", o inventar-se per a Santa Maria "una portada 

magistral de azulejos” y “un soberbio zócalo azul y oro", 

com també una imatge de "Pedro de Santángelo" situada 

sobre el pont Vell o fer del bosc de palmeres d'Elx, en una 

extraordinària exageració propagandística, un monument 

únic no ja a Espanya, ni a Europa, sinó al món sencer. (02) 

Però també Teodor Llorente, en apropar-se a 

Crevillent, confonia els feixos d'espart tintat, posats a secar, 

amb corones de flors: 

"enfrente, entre campanarios que semejan minaretes, la línea 

desigual de las casas, cuadradas, de blancura deslumbrante, de 

planas azoteas, y en estas, como una guirnalda de flores, de 

vivísimos tonos. Admirábalo todo; pero esto último, admirándolo 

también, no llegaba a comprenderlo. Pregunté, 'Este es Crevillente, 
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-me dijeron:- el pueblo productor de la pleita; y eso, que a usted le 

parecen coronas de flores, es el esparto teñido, que cada vecino 

pone a secar al sol '." (03) 

Uns altres viatgers vuitcentistes també feren 

descripcions ideals, com ara Orozco, qui, el 1878, deia que 

les aigües del Vinalopó eren "perfectamente mansas" i que 

regaven una 

"campiña deleitosa, donde levántase esbelta la ciudad que cambiara 

el purpúreo traje de matrona romana, para engalanarse con los 

atractivos fascinadores de la arabe sultana," 

adjectius que s'esqueien poc a un riu de règim torrencial i 

d’avingudes salvatges com el nostre, i a un camp com el 

d'Elx, assedegat tot l'any a excepció dels pocs dies de pluges 

benignes d'abril i de novembre. (04) 

La mateixa impressió d'un Elx paradisiac donava 

Hans Christian Andersen el 1862 a Viatge per Espanya en 

descriure el nostre paisatge ple de palmeres, de llimoners i 

de magraners. La diligència on anava Andersen tan sols 

s'aturà a Elx una hora en un ventorrillo per a beure's una 

xocolata, però, amb tot i això, l'escriptor danés tingué temps 

de veure a la nostra ciutat una llarga muralla de color daurat, 

imaginària i romàntica, on s'enramaven les plantes. Així 

remarcà que 

"la diligencia discurrió durante un rato a lo largo de la dorada 

muralla, cubierta por un tapiz de plantas trepadoras de rica y fresca 

fronda. (05) 

Però, al marge de les exageracions, en els escrits 

dels vuitcentistes, hi podem trobar també una visió de la 

ciutat diferent de la que tenien els il·lustrats. No debades 

s'havia iniciat a Europa el procés de modernització urbana i, 

des de la urbanística clàssica, amb la confecció de diversos 

plans de reforma i eixample, es dibuixava la planta de la 

major part de les noves ciutats burgeses, una nova 

representació amb la qual es canviava el punt de vista per a 

comprendre la ciutat. Moltes de les obres dels vuitcentistes, 

sobretot a finals del segle, eren guies de viatge, pero tenien 

també la voluntat d'esdevenir resum d'obres històriques, una 

mena d'inventaris on es parlava de la búsqueda dels orígens 

ancestrals dels llocs, d'antiguitats, de monuments i d'obres 

d'art. També és cert que moltes d'elles van tenir a Pere Ibarra 

com a font d'informació i el nostre cronista hi deixà la seua 

forta empremta. S'inicià així una visió moderna de la ciutat 

en la qual es parlava dels elements que havien de definir 

l'escena urbana durant els següents cent anys, tant per a 

l'habitant de la ciutat com per al foraster. Els viatgers 

romàntics, amb la seua idea de progrés, s'hi referien a 

monuments, edificis, carrers i places, però també al 

cinematògraf i al ferrocarril i feien literatura sobre el viatge 

amb aquests elements "moderns." El progrés era la velocitat 

dels medis de transport, del vapor en Vargas i del ferrocarril 

en Llorente, pero era també la sensibilitat per a entendre i 

admirar les ciutats que recorrien i els seus elements més 

característics, com van fer Sitte, Ruskin, Goethe i tants altres 

viatgers a l'Europa vuitcentista. 

Molts dels nostres viatgers del final de segle, com 

ara Julio de Vargas, del periòdic El Liberal de Madrid, en 

arribar a Elx el 1895 es trobaven amb els polítics i prohoms 

locals i, a més de l'estructura monumental de la ciutat, 

s'interessaven per la seua base social i política i parlaven de 

l'estructura econòmica i política. Així Vargas al seu Viaje... 

es referí a institucions com ara la Caixa d'Estalvis i el Cercle 

Obrer i també a la indústria de l'espardenya, la qual cosa feia 

que no hi havessen a la ciutat, en la seua opinió, ni pobres de 

solemnitat ni lladres: 

"lo feraz de su término y la extraordinaria división de la propiedad 

rural concede algún bienestar a la población agrícola; y la industria 

alpargatera (aquí explotada en gran escala) permite que la masa 

obrera tenga ocupación constante, y, por lo tanto, medio seguro de 

subsistencia. De ahí que no haya en la ciudad ni pobres de 

solemnidad ni ladrones, porque ambas cosas estan en oposición con 

el temperamento y con los elementos de trabajo de que disponen 

sus habitantes. [...] pasamos por el Círculo Obrero (Sociedad de 

socorros mútuos que cuenta con mas de dos mil asociados) y por el 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros, que prestan en Elche grandes 

servicios; últimamente visitamos la fabrica de alpargatas del Sr. D. 

José Tobar, donde se construyen mds de doscientas variedades de 

calzado con piso de cáñamo, en gran parte elegante y fino y en todo 

caso a precios verdaderamente inverosímiles. Es un establecimiento 

que hace honor a su propietario y a la industria fabril elicitana [sic]. 

La cuestión batallona en Elche es la de consumos, es decir, la 

misma que trae de cabeza a todos los pueblos de España." (06) 

Un paper estadístic i enciclopèdic que s'apartava 

també del clixé establert per alguns romàntics, tot enllaçant 

amb idees reformistes que altres escriptors vuitcentistes van 

seguir, acomplí a meitat del segle la monumental i cèlebre 

obra de Pascual Madoz Diccionario geografico - estadístico 

- histórico de España y sus posesiones en ultramar, editat el 

1845-1850, amb una completíssima col·lecció de mapes de 

les provincies i les ciutats espanyoles, entre ells, com hem 

vist, el plànol d'Elx. Fet i fet, en parlar d'Elx, Madoz utilitzà 

molts dels textos escrits per Cavanilles mig segle abans, tant 

els referits al paisatge que envoltava la ciutat, com al conreu 

de les palmeres i a la seua preocupació fonamental que, com 

hem vist, era descriure l'estat de la ciutat burgesa. (07) 

Però, sobretot, com diem, els viatgers romàntics 

acompliren a Elx la missió fonamental de fixar el clixé de la 

ciutat, una ciutat envoltada de palmeres, un oasi oriental, la 

Jerusalem espanyola, com tant els agradà repetir als 

escriptors del tomb de segle. Després dels romàntics, durant 

un segle llarg, Elx es va confondre amb el seu paisatge i, 

com veurem, per a l'opinió pública, aquesta imatge d'Elx, 

fomentada per la burgesia, fou cabdal a l'hora d’iniciar, 

desenvolupar i entendre el debat urbà produït als anys vint, 

quan, des dels diaris d'Elx, Ibarra feia els seus articles en 

defensa dels horts i esmentava el fet que els palmerars d'Elx 

eren molt visitats pels turistes, descrits pels millors escriptors 

del seu temps i coneguts i admirats arreu el món. Certament, 

aquest paper romàntic d'Elx en la cultura espanyola 

(madrilenyista) del tomb de segle fou també allò que motivà 

la posterior participació en la defensa de les palmeres i en la 

transformació de la ciutat, de l'Academia de San Fernando, 

de l'arquitecte Teodoro de Anasagasti, dels diaris de Madrid 

i, en definitiva, del govern espanyol. 

 

NOTES 

(01) Manuel SANCHIS, "El regne de València en el segle XVII", 

1972, p. 3. 

(02) ANÒNIM, Guía práctica de Alicante y su provincia, 1908 p. 

275-276. 

(03) Teodoro LLORENTE, Valencia, 1887-1902 p. 1017. 



 392 

(04) Pascual OROZCO, Manual Geografico-Estadístico de la 

provincia de Alicante, 1878, p. 150-151. 

(05) Hans ANDERSEN, Viaje por España (1862), 1988, p. 60-61. 

(06) Julio de VARGAS, Viaje por España, 1895, p. 176-177. 

(07) Pascual MADOZ, Diccionario geográfico - estadístico - 

histórico (1845-1850), 1982, vol. 1, p. 327-334. 

 

01. CIUTAT ORIENTAL, CIUTAT BURGESA 

 

Amb els pressupòsits dels viatgers romàntics, els horts de 

palmeres que envoltaven Elx i l'arquitectura de les cases de 

la població, amb terrats plans i volums cúbics, oferien 

suficients components orientals com perquè la nostra ciutat 

esdevingués, efectivament, "la Jerusalén española" i formàs 

part de les ciutats de l'Estat vistes sota el prisma arabitzant i 

exòtic, juntament amb altres, com ara València, Toledo, 

Granada o Sevilla. 

D'una manera semblant a com es feia sovint a Elx, 

Sanchis posa l'exemple d'un viatger que visità Valencia el 

1846 i que, amb l'obsessió orientalista dels romàntics, la 

descrigué com una ciutat quasibé sarraïna: 

"València presenta arreu records de la dominació morisca. Els 

carrers són molt estrets i tortuosos a fi d'evitar que hi entren els 

raigs del sol; la multitud de torres i de jardins on s'enlairen les 

palmeres, els freqüents sons de la dolçaina morisca, i àdhuc el vestit 

mateix dels llauradors de l'Horta, completen la il·lusió d'una ciutat 

àrab." 

També Davillier el 1874 es complagué a 

subratllar-ne l'aspecte oriental: 

"València, amb l'emmerletada muralla que l'envolta, i les seues 

torres amb barbacanes, té tot l'aspecte d'una ciutat mora. Els carrers 

son estrets i tortuosos, i les cases, emblanquinades segons el costum 

àrab, tenen totes balcons, on hom entreveu les morenes valencianes 

aguaitar el carrer, mig amagades darrere llargues cortines." (01) 

Amb més motiu encara, entre la literatura 

vuitcentista sobre la ciutat, Elx, amb el seu paisatge de 

palmeres i de cases cúbiques, amb el terrat pla i el trespol de 

calç per a replegar l'aigua de la pluja, era un d'aquells llocs 

del sud d'Europa que a final de segle despertà l'atenció dels 

romàntics, originant uns escrits pintoresquistes que 

endinsaven el lector i el viatger en una barreja composada 

per horts de palmeres islàmics, pels cants "orientals" i 

"bizantins" de la Festa d'Elx i per la mateixa ciutat, amb 

tipus humans "bruns", d'idees i modus vivendi peculiar. Tant 

els viatgers cultes, com ara Andersen, Davillier o Llorente, 

com els autors de guies de viatge, en escriure sobre Elx es 

deixaven emportar per l'ambient arabitzant que rodejava la 

ciutat amb les palmes i l'arquitectura cúbica i en van escriure 

exègesis curioses. Tot era, però, excessiu i desmesurat en els 

escrits romàntics i tardoromàntics, quan descrivien allò que 

veien en els seus viatges a Elx. 

Així, quan Hans Christian Andersen passà per Elx 

el 1862, en veure el paisatge de palmeres el comparà amb el 

jardí d'Armidas qui, a La Gerusalemme liberata de Tasso, 

atreia els cavallers al seu jardi encisat, o a l'ambient del que 

es feia envoltar la principessa índia Sakuntala: 

"esta carretera olvidada por los dioses y las autoridades nos condujo 

a un paraje edénico, verdadero oasis de belleza. Las gigantescas 

palmeras extendían sus escamosas y prolongadas ramas. Los dátiles 

pendían en grandes y pesados racimos. Todo el monte bajo estaba 

cubierto de granados con su fruto color de fuego reluciendo entre la 

oscura fronda. Aquí y allà había un limonero. Estábamos en el país 

de la abundancia [...] Durante la jornada de aquel día había rodado 

ante nuestros ojos un paraje extraordinario, una naturaleza 

evocadora de los relatos que solemos leer sobre Tierra Santa. 

Habíamos cruzado por asoladas estepas de piedra; apagado nuestra 

sed con el agua tibia de las cisternas; los rayos del sol abrasaban 

como en los valles de Palestina; en la atmósfera candente nos 

solazamos a la sombra de las palmeras, como hiciera el rey David y 

como hicieran los apóstoles en sus largos recorridos." 

Tanmateix, Andersen, com havia fet Laborde a 

començament de segle, no donà la menor importància a la 

ciutat i a penes si esmentà el seu passat romà: 

"Lo que es el pueblo no tiene más que unas mil casas; fue mucho 

mayor y más importante en la época de la dominación romana; en 

aquella, el mar llegaba hasta aquí y Elche tenía su puerto." (02) 

Davillier i Doré foren uns altres dels visitants d'Elx 

que ens deixaren un excel·lent clixé romàntic, potser el més 

característic. Les palmeres fou allò que amb més intensitat 

ocupà la seua atenció, tant pel paisatge com pels fruits i els 

altres productes que s'hi obtenien i en feren una extensa i 

acurada descripció: 

"alrededor de Elche forman un ancho cinturón que rodea a la 

ciudad como un verdadero bosque. Creería uno haber sido 

transportado de improviso por la varita de un encantador a alguna 

ciudad del interior del Africa o, aún más, a uno de esos sitios donde 

la imaginación se complace a colocar las grandiosas escenas de la 

Biblia. [...] Cuando nos acercábamos a la ciudad, una escapada 

entre las palmeras nos permitió distinguir una larga línea de muros 

almenados rematada por cúpulas que los últimos rayos del sol 

doraban y que dibujaban su silueta oriental sobre un cielo tan rojo 

como una ardiente hoguera. La ilusión hubiera sido completa si en 

lugar de los labradores murcianos, envueltos en sus mantas de lana 

a rayas de chillones colores, hubiéramos visto pasar una de aquellas 

caravanas que Marilhat gustaba de pintar, o alguna Rebeca en traje 

bíblico llevando sobre el hombro la ánfora tradicional." 

En contrast amb el desinterès de Laborde i 

d'Andersen, Davillier es referí també a l'arquitectura i el 

perfil de la ciutat com un integrant més d'aquest paisatge 

exòtic: 

"en el interior de Elche, seguíamos creyendo estar en una ciudad de 

Oriente. Las calles son estrechas. Las encaladas casas tienen techos 

planos en azotea y sólo entra en ellas el sol por unas estrechas 

ventanas, en las que se cuelgan esteras de junco de diferentes 

colores que se fabrican en el país." 

Davillier, però, s'estengué a l'hora de descriure la 

disposició dels horts i les pràctiques del conreu de la 

palmera mentre que no ho féu amb les característiques de la 

ciutat, la qual no li interessà, com tampoc l'esglèsia de Santa 

Maria: 

"excepto la vista espléndida de que se goza en lo alto de la torre, no 

ofrece la catedral de Elche nada de particular interés." 

Fet i fet, tota l'atracció que Elx tenia per als 

viatgers eren les palmeres i així es remarcava una i una altra 

vegada: 

"nos apasionamos por las palmeras de tal modo que prolongamos 

nuestra estancia en Elche. Hay, sin embargo, pocas ciudades cuya 

vida sea más tranquila y monótona. Nos despedimos de ella con 

pena y, lanzando una mirada de adiós a los palmares, montamos en 

la tartana que había de llevarnos a Orihuela." 
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Consignem encara, finalment, les dues boniques 

estampes que gravà Doré, les quals també tenien prou 

components fantàstics, amb una distribució arbitrària i 

desordenada de les palmeres sobre el territori i amb una 

manera de nugar les palmeres per a encapurutxar-les com si 

fossen verdures. (03) 

També Pastor de la Roca el 1875 donava una visió 

orientalitzant del paisatge il·licità: 

"Elche, población puramente exótica, transplantada del Africa, con 

toda su pompa rigorosamente oriental y sus accesorios, con sus 

calles estrechas, cerradas, tortuosas, informes en su mayor parte, el 

aspecto muslímico de algunos de sus tipos, con su dureza de 

aspecto, de formas, de lenguaje y de tonos, el aspecto nómada de 

otros, [...] con su población, su caserío en parte también similar a 

los del Africa y sus bosques de millares infinitos de palmas, cuando 

no millones, que el viento hace cimbrear sobre sus talles altísimos, 

balanceando allà en el espacio sus abanicos flexibles y cerniendo 

por do quier, como un ceñidor de esbeltos fantasmas, sobre esa gran 

población apiñada, embutida, amontonada cae, por decirlo así, una 

lluvia de dátiles como granos de oro." 

L'originalitat d'Elx, segons Pastor, 

"sólo podría ir a buscarse a las regiones abrasada del Africa, por 

ejemplo en la Argelia moderna, en la Numidia, en los terrenos de 

Cartago antigua, en las llanuras de la Mesopotamia, del Sahara, del 

Califato de Damasco y del Alto Egipto, en los dominios 

babilónicos, en la Siria, la Samaria y la Palestina y en determinados 

puntos del territorio asiático y acaso en el primitivo imperio de los 

Faraones." (04) 

Uns anys després, Pascual Orozco, el 1878, insistia 

en l'orientalitat d'Elx: 

"El viagero que de cualquier punto se dirige a tan bella ciudad, 

créese transportado a una población árabe; y si por un momento 

sustituye en su imaginación la cruz de sus campanarios por la 

media luna, entonces la ilusión es completa. Rodeada de elevadas 

palmeras que dulcemente la saludan, formando estrecho anillo para 

confundirse en tierno abrazo; su cielo despejado y alegre que 

parece sonreir al recuerdo de sus pasadas glorias; el clima templado 

y saludable que invita a sus hijos a vivir y gozar; sus magníficas 

casas de tres pisos con minaretes." (05) 

També Julio de Vargas el 1895 donava una imatge 

arabitzant força semblant, encara que introduint ja en la 

estampa el ferrocarril: 

"la imaginación se arroba, el ánimo se conmueve y el espíritu se 

extasía, pues el espectáculo supera en grandiosidad y en belleza a 

cuanto de más bello y de más grande hubiera podido forjar en el 

pensamiento la más creadora fantasía [...] el fragoroso retemblido 

del tren, los estridentes alaridos lanzados por las válvulas de la 

máquina, las vibraciones de la campana de la estación y el bullicio 

de los viajeros, eran un inmenso contrasentido, una especie de 

monstruoso anacronismo, un contraste absurdo con aquel 

melancólico paisaje, en que se concentraron las postreras ilusiones 

de los últimos moriscos y por entre el cual imaginaba descubrir la 

silueta de un árabe envuelto en su alquicel y meditando sobre los 

versículos del Koram, que prometen al creyente el Paraíso de 

Mahoma." 

En aquest text la ciutat seguia confonent-se amb el 

paisatge que l'envoltava, ja que, segons Vargas, 

"Elche es una preciosa ciudad que parece sin concluir, como 

cuando la visitó dijo Castelar, al ver el corte particular de sus 

terrados, idénticos a los de las casas de Almería. Está rodeada de 

hermosos huertos (que en conjunto contienen unas cien mil 

palmeras) menos por un punto, en que bruscamente interrumpe el 

desarrollo de la población un profundo barranco, por cuyo fondo se 

deslizan las aguas del Vinalopó. La ciudad, en su estructura y en 

sus líneas generales, conserva el caracter y el sello peculiares de los 

pueblos en que por más tiempo y mas de lleno se hizo sentir la 

dominación musulmana; si se exceptuan los edificios de 

construcción moderna, en los demás -que constituyen la 

generalidad- se observa la tendencia de reducir el número de 

huecos y de elevar los de las ventanas a la mayor altura posible." 

(06) 

Com veiem, el número de palmeres fou una altra 

dada que, lògicament, s'exagerà perquè Elx fos més 

orientalitzant encara. De les 70.000 que assenyalà Cavanilles 

al voltant de la vila, els romàntics passaren a un número 

indeterminat que podia ser de molts milers de peus o, fins i 

tot, de milions. Però, certament, més enllà dels panegírics 

romántics, de les visions fantàstiques i de les relacions que 

hom establia entre Elx i l'Africa i l'Asia, és important notar 

que amb els viatgers de la segona meitat del vuit-cents es 

donà per primera vegada una descripció literària de la ciutat 

i els monuments. Així, en cap d'aquests autors no trobem ja 

la descripció fugaç, valorativa o despectiva, dels viatgers 

que miraven com millorar l'Estat o de quines coses aprendre. 

Ara hom donava per suposat que arreu hi havia coses dignes 

de veure's i de conéixer, la qual cosa els feia endinsar-se en 

el paisatge de la població i, encara que no sempre, en les 

caracteristiques urbanes. 

Així, el significat d'Elx es relacionava 

definitivament amb les palmeres, la qual cosa no passava 

amb cap altra vila o ciutat, ja que pocs d'aquests romàntics 

entusiasmats pels horts d'Elx en parlaren dels altres 

palmerars de la governació: Oriola, Coix, Albatera, 

Crevillent, etc., malgrat que, com hem dit, encara que els 

d'Elx eren, amb molt, els més extensos, les plantacions de 

palmeres abundaven a tota la governació. Certament, ho 

diguessen o no, a més de la gran massa arbòria els atreia 

també el fet que la nostra fos una gran població, industrial i 

rica, on s'hi podien estar i trobar llocs on dormir o menjar i 

també gent culta, com ara els erudits, polítics i periodistes 

locals de les últimes décades del segle. També era important, 

a finals del vuit-cents, el fet que Elx fos una gran ciutat, cap 

de partit judicial, ja que hom s'hi referia sovint als edificis 

bàsics del nou estat i els nous equipaments que calien, 

d’igual manera que, com hem vist, feia Madoz. Així, la casa 

consistorial, els jutjats, les presons, la caserna de la Guàrdia 

Civil, els teatres, les escoles, etc. eren fites en l'estructuració 

de la ciutat d'Elx que ens oferien els romántics. El 1878, 

Orozco arribà a fer una relació detallada dels mestres que hi 

havia a Elx, amb els noms, cognoms i número d'alumnes. En 

ocasions, fins i tot els serveis de loteria i correus reberen 

l'atenció dels viatgers vuitcentistes i les guies de viatge. Tant 

aquest aspecte com el de la història antiga de la ciutat foren 

factors importants per a la definició d'una imatge vuitcentista 

d'Elx, que hem heretat al segle XX. 

En efecte, durant les dècades posteriors, la imatge 

fantàstica i ideal del paisatge il·licità establerta pels viatgers 

romàntics, amb o sense el suport de la ciutat burgesa, fou tan 

repetida pels representants mes avançats de la burgesia d'Elx 

que arribà a impregnar tot el sistema de valors d'una 
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col·lectivitat necessitada d'elements d'identificació. I ho féu 

amb tanta intensitat, que aquesta imatge esdevingué real, 

eterna i perpètua, i amagà, tot superposant-se a ella, la ciutat 

que durant el nou-cents hom construïa realment i 

efectivament, primer, a partir dels anys vint, amb cases de 

planta baixa i, després, a partir dels anys seixanta, amb 

edificis de sis o vuit plantes. Aquest fou, doncs, el marc 

ideològic, romàntic, irreal, xovinista sovint, on es van gestar 

els nous eixamples d'Elx. Curiosament, però, mentre totes 

les guies i els visitants forasters parlaven de palmeres i es 

deixaven sorprendre pel paisatge, hom a penes s'hi referí a 

les sessions celebrades aquests anys per l'ajuntament ni 

tampoc les palmeres datileres no van tenir una presència 

viva en la vida urbana de la ciutat, ja que, com hem vist, no 

les hi havia als carrers ni places, ni als jardins que es feien de 

nous de trinca. Així, per exemple, a la Glorieta del tomb de 

segle, l'espill on es mirava la classe dominant, l'ajuntament 

hi plantà pins, araucàries, xicrandes, tuies, palmeres canàries 

i washingtonies, etc., pero ben poques palmeres datileres. 

 

NOTES 

(01) Citat en Manuel SANCHIS, La ciutat de València, 1972, p. 

433-434 i 480. 

(02) Hans ANDERSEN, Viaje por España (1862), 1988, p. 60-61. 

(03) Gustave DORE i Charles DAVILLIER, Viaje por España (1874), 

1988, vol 1, p. 127 i 153-160. 

(04) José PASTOR, Guia del alicantino, 1875 p. 226-228. 

(05) Pascual OROZCO, Manual Geográfico-Estadístico de la 

provincia de Alicante, 1878, p. 151. 

(06) Julio de VARGAS, Viaje por España, 1895, p. 173 i 175-176. 

 

02. TEODOR LLORENTE 

 

De tots els romàntics que van escriure sobre Elx, Teodor 

Llorente féu la descripció més important de la ciutat i el 

paisatge a l'obra Valencia, escrita entre el 1887 i el 1902 i 

relacionada amb la renaixença catalana i valenciana. (01) 

Dins la imatge llorentina del País Valencià, en la qual les 

hortes fèrtils eren jardins o paradissos de verdor i 

d’amenitat, i les serres àrides de l'interior un element 

pintoresc no exempt de valor de contrast per a definir un 

territori pintat com a plàcid i idílic, Elx, amb el paisatge de 

palmeres, acomplia un paper clau de ciutat oriental. Lluny 

de la realitat urbana i burgesa de la vila, de les habituals 

epidèmies, sequeres i terratrèmols, Llorente imaginava 

cúpules i mirava amb ulls romàntics els edificis cúbics, 

sense teulada, de la població. Fins i tot els humans 

apareixien als seus ulls caracteritzats com tipus arabitzants: 

"¡Elche! Al oir este nombre, parece que una ráfaga de poesía nos 

orea el espíritu, y avivando la imaginación, nos hace ver en lejanías 

espléndidas las alegres costas de Argel y de Trípoli, los pintorescos 

oasis del desierto, las playas arenosas de Alejandría, las floridas 

llanuras de Damasco, todo el Oriente, con la hermosura y la doble 

majestad de la naturaleza y la historia. Hasta aquellos que nunca 

estuvieron en esta población tan nombrada, participan de esas 

fantasías, por la idea que todos tenemos de ella: una ciudad en 

medio de un inmenso bosque de palmeras." (02) 

Amb tot, l'obra de Llorente es diferenciava de la 

dels seus contemporanis en que, a més de fer literatura, volia 

ser útil per al lector i el viatger i hi donava notícies força 

completes i exhaustives sobre la ciutat, amb una voluntat 

descriptiva que tenia molt a veure amb la resta de la seua 

obra literària i el moment històric i cultural valencià i català: 

"Elche, derribados sus antiguos muros y bastante ensanchada, es 

hoy un pueblo grande, muy agricultor y algo industrial, favorecido 

de reciente con titulo de ciudad. [...] Sus casas que, desde la calle 

pierden mucho carácter por los modernos balcones, son, desde 

arriba, acabados tipos de construcción árabe, con sus azoteas 

planas, sin una teja, y de color ceniciento. Las calles tortuosas y los 

viejos castillos prestan más carácter a aquel conjunto exótico, y 

completa el cuadro el palmeral que por todos puntos rodea la 

ciudad." (03) 

L'erudició de Llorente es fa patent en parlar de la 

Festa, amb abundants notes marginals i referències als 

estudiosos de la seua època, on es palesava una voluntat 

d'assaig, d’investigació i d’estudi, vinculada, com diem, als 

escrits de la renaixença de Barcelona i de València. Llorente 

féu també una descripció detallada dels monuments de la 

ciutat, un per un, i relatà de forma erudita tot allò digne de 

ser mencionat des d'una perspectiva moderna. En parlà de 

Santa Maria, de la Festa, de l'alcàsser, de la torre del 

Consell, de Calendura, etc., donà dades de construcció, 

valoracions estilístiques, noms d'autors, d’arquitectes, de 

senyors feudals, etc. Llorente valorava ja, per exemple, 

l'interès paisajístic de l'esglèsia de Santa Maria, sobressortint 

per damunt de la vila i dels horts de palmeres, encara que, a 

canvi, per tal de magnificar la realitat, s'inventàs uns filets 

d'or que contrastaven amb les teules blaves i que no eren 

sinó les línies de teula vermella de ceramica vitrificada de 

les arestes de la cúpula, les quals, en formar un angle 

diferent, reflectien el sol. 

Però, com els altres romàntics, Llorente parlà a 

bastament de les palmeres, en uns anys quan encara només 

eixir de la vila per qualsevol punt, hom ja era enmig dels 

horts: 

"todo esto importa poco a los turistas, ansiosos de salir de la ciudad, 

para recorrer los huertos de palmeras, perderse en la espesura de 

aquel bosque exótico y magnífico; palpar los rugosos troncos y 

convencerse de que es realidad el sorprendente espectáculo, de que 

no va a desvanecerse como los cuadros de un cinematógrafo. Hay 

que abrir bien los ojos para retenerlo por siempre en el fondo de las 

retinas, y avivar todos los sentidos para apropiárselo; o bien, dejarse 

llevar por la imaginación, y soñar que por algún claro de aquella 

columnata interminable aparece, como un brazo de mar, la 

corriente del sagrado Nilo, o el desierto sin límites, cruzado por la 

lenta caravana, y dejando ver en la recta línea del horizonte la 

silueta de las Piramides. Apenas salimos de la población estamos en 

pleno palmeral. Este, como ya dije, la circuye por todas partes 

formando un inmenso anillo." (04) 

 

NOTES 

(01) Teodoro LLORENTE, Valencia, 1887-1902. 

(02) Ibídem, p. 971. 

(03) Ibídem, p. 991-992. 

(04) Ibídem, p. 1011. 

 

03. PERIÒDICS 

 

L'establiment de la impremta a Elx a meitat del vuit-cents 

fou una efemèride molt celebrada pels historiadors locals del 
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tomb de segle, especialment Pere Ibarra, en fer la crònica de 

la ciutat vuitcentista. Certament, amb la impremta es feia 

possible la difussió de les idees i els temes locals mitjançant 

la impressió de periòdics i llibres, una de les fites culturals i 

ideològiques, com és sabut, de la societat burgesa. El 

21-05-1841 Maties Santamaría, síndic de l'ajuntament, 

fundá la primera impremta a Elx al carrer del Salvador. 

Santamaria presentà a l'ajuntament el primer imprés fet a 

Elx, datat el 21-05-1841, i dirigit a la mateixa corporació per 

exposar la novetat i lloar la modernitat i el progrés que el 

nou establiment suposava. Amb una retòrica típica 

d'aleshores, Santamaria oferia 

"a V. S., para que forme época en los anales de la civilización de 

Elche, las primicias de su establecimiento tipográfico." 

Afegia que no era 

"el interés el motivo principal de empresa tan difícil i costosa: tiene 

una parte infinitamente mayor el deseo de rivalizar con los genios 

extraordinarios que, a fuerza de celo y continuados desvelos, han 

llegado a operar la notable transformación que ofrece esta villa, no 

sólo en lo material, sino también en cuanto a su ilustración." 

Santamaria considerava que, 

"entre los monumentos que acreditan uno y otro, faltaba el 

establecimiento del invento mas precioso que los hombres han 

conocido. La imprenta era lo único que se echaba de menos en esta 

villa, para que ocupase el lugar a que por sus circunstancias 

recomendables puede y debe aspirar." (01) 

El contingut d'aquest memorial arribà a ser transcrit 

a l'acta del Capítol 

"para que forme época en los anales de la civilizacion de 

Elche [...] el invento mas precioso que los hombres han 

conocido: [...] la Ymprenta, ese arte que ennoblece al pueblo 

que lo posee." 

A més, el Capítol acordà 

"tener una entera satisfacción en el establecimiento de la Ymprenta 

en esta villa, siendo de esperar proporcione los mayores adelantos a 

la Ynstrucción publica a los habitantes de la misma y aún a los de 

los pueblos limítrofes." (02) 

Del `veloç arrelament que tingué la imprenta a Elx 

i de la gran importància d'aquests establiments per a la 

societat burgesa dóna idea que entre el 1841 i el 1891 se 

n'instal·laren set més, els anys 1850, 1866, 1885, 1886, 1889 

i 1891. (03) A més, com hem dit, les impremtes 

possibilitaren l'expressió i la difussió d'idees i l'aparició 

d'una premsa periòdica, la qual cosa tingué molta incidència 

en la vida local i en el tractament dels temes urbans durant 

les últimes dècades del vuit-cents i les primeres del nou-

cents. El primer periòdic a Elx fou El Agorero, que isqué el 

1836, publicat a Alacant; del 1864 era El Illicitano; el 1885, 

es publicaven a Elx cinc periòdics: El Triangulo, El 

Talisman, La Tranca, El Bou i El Vinalopó i tot al llarg del 

vuit-cents n'arribaren a haver 22 més, d'alguns dels quals 

isqué només un número. Els de major difussió foren els de 

caràcter satíric i humorístic, com ara el popular El Bou 

(1885-1886 i 1894-1895) al qual ens hem referit sovint. (04) 

Miquel Ors ha relacionat aquest esclat de periòdics a Elx 

amb la llei de premsa del 1883, la qual, en suprimir els 

obstacles ideològics que suposava la jurisdicció especial i els 

econòmics del dipòsit previ, permeté a l'Estat espanyol un 

panorama en la llibertat d'expressió comparable al que 

tenien aleshores França o Anglaterra. Segons Ors, encara 

que amb daltabaixos, aquest marc legal tingué continuïtat 

durant més de mig segle, ja que no es modificà fins la guerra 

d'Espanya, amb la llei de premsa del 1938. (05) 

Es sabut que mercè a la premsa es difongueren i es 

popularitzaren a l'Estat espanyol la Il·lustració primer i, 

després, les ideologies, els coneixements i els avanços del 

vuit-cents. A Elx, la premsa fou vehicle importantíssim de la 

difussió del pensament, del coneixement i de l'opinió. El 

debat públic, però, amb una gran càrrega política, no fou 

gaire seré. Els articles dels periòdics d'Elx foren font 

d'abundants conflictes, especialment per als directors de 

periòdics que criticaven els polítics locals oponents seus. 

Així, es van posar nombrosos plets en contra de Josep Pérez 

i Sànchez, director de El Bou, qui fou també objecte d'insults 

i amenaces per part de l'alcalde Andreu Tarí, segons contà el 

mateix Pérez, arribant a tancar-lo una nit a la presó i també a 

disparar-li un tret a la porta de sa casa. (06) 

Es destacable el fet que en una època veritablement 

primerenca per a una ciutat menor com Elx, ja en les últimes 

dècades del segle, des de les fulles de la premsa local 

començàs a ocupar-se’n de la qüestió urbana com a tema 

d'opinió i de debat. Com assenyala Ors, juntament amb 

l'administració municipal, els partits polítics, el casino i 

altres societats, l"ornato", ço és l'estat de la ciutat com a 

realitat material, era un dels temes favorits de la premsa a 

Elx. (07) Ja hem vist que l'abandó del passeig de Bru fou un 

tema recurrent als anys vuitanta, però també ho foren l'estat 

de l'enllumenament, del pavimentat, la crítica de la desídia 

municipal a l'hora de millorar la ciutat i fins i tot els estudis 

històrics o les idees de foment de la població. També hi 

haveren queixes per les desficaciades reformes urbanes, amb 

les quals es tallaven arbres o es desfeien passeigs des de la 

política caciquil. Durant el nou-cents, el paper de la premsa 

es va enriquir i, com veurem, el debat urbà, animat per Pere 

Ibarra, s'amplià a temes com ara el manteniment o no de la 

ciutat antiga, les característiques del traçat dels carrers i 

l'edificació de l'eixample, l'inexistència d'un plànol d'Elx o 

l'amiguisme en la concessió de llicències d'obres. 

Una part del contingut d'aquest debat urbà ja 

s'endevinava a la Historia de Elche d'Ibarra del 1895 quan 

referia el valor que tenia per a la ciutat el manteniment de la 

Corredora amb el seu traçat a base de línies quebrades, 

resultat de l'evolució històrica on es reflexaven els segles de 

vida d'Elx: 

"¿Que importa que nuestros ingenieros civiles pretendan enderezar 

y corregir lo que el tiempo tan sólidamente ha levantado? 

Imposible. En las tortuosas líneas que forman las aceras de dicha 

calle, el historiador de Elche, el amante de su pasado, lee la historia 

de sus edificios. Tirad a cordel su eje y habreis borrado una página 

interesantísima de nuestro ayer. La Corredora de Elche es el 

testimonio más elocuente de nuestro pasado y el nervio principal de 

la población de hoy." (08) 

Aquesta visió del tema de la ciutat, de la seua 

representació escrita, visió preocupada i incissiva, 

contrastava amb els panegírics dels escriptors romàntics que 

acabem de veure, de la mateixa manera que l'agudesa 

periodística d'un Larra o altres contemporanis contrastava 

amb la visió romàntica de certes obres de teatre o poesia. 

Allò que més interessà l'opinió pública des del 

primer moment fou el punt de vista formal, "estètic", de les 
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noves cases i dels nous carrers, ço és les característiques 

formals de la ciutat burgesa a la qual hom pretenia donar un 

valor com a nou espai de representació més enllà de la 

funcionalitat estricta de l'antic règim, a la vegada que 

començava a reclamar la creació de nous edificis i d’espais 

públics en la ciutat antiga per acollir els nous usos i funcions 

iniciades i desenvolupades durant el segle, des de l'escola 

fins la llotja de fruites o l'escorxador. Així, el 1887, el 

periòdic La Libertad lamentava que moltes persones, 

"valiéndose del favor o de que no se les diga nada", 

construïen les seues cases sense posar-les a línia o aprofitant 

més terreny del que pertocava, en perjuí de la ciutat "que 

está peor que hace treinta años." (09) 

Una mostra deliciosa d'aquest tarannà local crític i 

corrosiu envers la política urbanística de l'ajuntament fou 

l'obra de teatre en valencià titulada Una sublevació en Jauja 

o un casament per rahó d'estat en la terra de les palmeres, 

qualificada pels autors de "despropòsit local", datada el 

21-11-1896, la qual no s'arribà a estrenar per ser 

excessivament crítica i va restar prohibida. L'autor de la 

música fou Antoni Sansano i Fenoll, mentre que l'autor del 

text, segons Ramos, fou el mateix Pere Ibarra, sota el 

pseudònim d'Arsenio Serrano. Navarro i Andreu també 

atribueixen l'autoria a Ibarra, (10) encara que investigacions 

recents ho han desmentit. En aquesta obra hi ha una sàtira 

despietada contra l'ajuntament, en fer eixir com a 

personatges que parlen els carrers, les places i els passeigs 

de la ciutat objectes de destrossa o de manca de cura, els 

quals dialoguen amb l'ajuntament i amb els polítics. Hi són 

presents els espais urbans d'Elx més populars aleshores: la 

Corredora, la plaça del Raval, el carrer Major del Pla, el 

carrer del Salvador, etc. Com a mostra d'aquest joguet 

còmic, divertit i ripiós, oferim uns romanços i decasíl·labs 

referents a la destrossa feta la darrera dècada del segle en els 

passeigs de Cortés i de Bru i en la plaça de la Mercè. El 

primer es queixava perque l'havia abandonat la gent: 

 "Cuant a mi me inauguraren, 

 tot el poble em preferia 

 y a visitarme venia 

 de disfrutar sempre ansiós; 

 els amos m'abandonaren 

 y tots els amics fuchgueren, 

 uns y atres me olvidaren 

 "Qui es mes culpable dels dos!" 

Pel que fa al passeig de Bru, es queixava perque 

havien tallat els arbres i ja no hi havia ombra. Recordem que 

aquell mateix any, 1896, s'havien subhastat i adjudicat els 

quinze oms que hi havia al passeig. 

 "En lo que en ma casa tenia, 

 yo vivia content y tranquil, 

 me tallaren els arbres un dia, 

 adiós sombra en els dies d'estiu." 

Finalment, la plaça de la Mercè també es queixava 

perquè li havien llevat els parterres de flors: 

 "Yo tenia un chardí y me'l llevaren; 

 hui me queden quatre abres pelats 

 y una font per ahon plore l'ausència 

 de aquelles floretes y aquells emparrats." (11) 

A final de segle, també les cróniques municipals 

sobre temes urbanístics eren habituals als diaris d'Elx i hom 

hi referia els projectes municipals d'ampliar carrers o 

d'expropiar cases per motius urbanístics, utilitzant, gairebé 

sempre, un to sarcàstic envers els polítics locals. Així, el 

03-09-1899 El Pueblo de Elche referia que en una sessió 

municipal intervingué el regidor Alonso, qui féu una moció 

"para que se expropiara una casa de la calle de los Árboles, núm. 

42, propiedad de D. José Picó para alinear dicha calle; y que se 

hicieran las gestiones necesarias por el Ayuntamiento a fin de que 

se expropiara así mismo el trozo de terreno que, lindante con la 

carretera de la estación y el huerto de la casa de D. Manuel Gómez, 

forma un rincón que afea aquel sitio y sirve de depósito de 

inmundicias." 

Aquestes mesures li semblaven encertades al 

periodista, qui era de l'opinió que 

"todo lo que sea hermosear e higienizar la población, merece desde 

luego nuestro aplauso y consideramos por lo tanto muy digno de 

realización lo propuesto por el Sr. Alonso." 

Tanmateix, concloïa, tot això que projectava el 

regidor "bien pudo hacerlo cuando fué alcalde y se hubiera 

ahorrado de pedirlo ahora." (12) 

Com veiem, doncs, durant el final del vuit-cents, 

allò que es plantejava a Elx era més la reforma de la ciutat 

existent que la construcció de l'eixample, la qual cosa encara 

tardaria vint anys a formar part de les aspiracions ciutadanes. 

Fet i fet, ni tan sols el terme "eixample" no s'utilitzava 

encara, sinó que es parlava de "barri", o de "barriada", 

termes utilitzats encara per Pere Ibarra el 1926 al plànol 

inclòs a Elche, materiales para su historia (1926) titulat 

"Plano arqueológico de la antigua villa de Elche, con la 

demostración de los orígenes de los distintos barrios que 

constituyen la moderna ciudad." (13) Certament, tal 

nomenclatura era lògica, ja que, com es veu en aquest 

plànol, l'escala de les noves peces de ciutat construïdes al 

tomb de segle era petita i a penes suposaven, tot plegat, una 

dècima part del poble antic anterior al 1849. Així, tant 

quantitativament com qualitativa, des del punt de vista de la 

percepció urbana dels escriptors vuitcentistes es trobaven 

més a prop dels nous barris del set-cents que del gran 

eixample de ponent construït a Elx a partir dels anys vint del 

segle XX. 
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(01) Transcrit en Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 

250. 
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(03) Pedro IBARRA "Estudio histórico documentado del riego 

artificial del término de Elche. III", 22-11-1903. Antonio Agulló, 
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(12) ANÒNIM, "Cosas de Elche. Ayuntamiento", El Pueblo de 

Elche, 03-09-1899, p. s/n. 

(13) Pedro IBARRA, Elche, materiales para su historia, 1926, plànol 

annexe. El subratllat és meu. 

 

04. HISTÒRIA LOCAL 

 

A més de tenir la visita i els escrits de viatgers i periodistes, 

durant el vuit-cents s'iniciaren a Elx les investigacions 

històriques localas, plantejades ja d'una manera "científica", 

lluny de les aproximacions més o menys fantàstiques del 

sis-cents o del set-cents. Mentre que aquestes es feien 

habitualment en honor del senyor, la nova història local es 

feia en honor de la burgesia. Aquesta nova visió de la 

història d'Elx fou encapçalada pels germans Aurelià i Pere 

Ibarra. Tenint en compte la formació de tots dos, com també 

la sensibilitat que es creà a l'Estat amb els il·lustrats, el 

vessant més important d'aquestes històries fou l'arqueològic, 

obert amb la cèlebre obra d'Aurelià Illici, su situación y 

antigüedades, del 1879. (01) També, però, tingué gran 

importància la visió de l'època que donà Pere Ibarra i que 

ens fa situar-lo com el gran cronista dels inicis de la 

formació de la burgesa ciutat d'Elx. 

Un dels primers esdeveniments del segle que 

mostrà la importància arqueològica i cultural d'Elx fou el 

descobriment del cèlebre mosaic de Galatea el 1861, el qual 

formava part d'una vil·la romana situada en el partit rural 

d'Algorós. En aparèixer aquest mosaic, el propietari el va 

donar a l'Acadèmia de la Història, però hi hagué un 

important moviment cívic, del qual se’n féu ressò 

l'ajuntament, per a intentar "que no se estraiga dicho 

monumento histórico del punto que hoy ocupa." El capítol, 

per tal d'intentar que l'acadèmia deixàs el mosaic a Elx en 

possessió de l'ajuntament, nomenà una comissió, la qual 

s'entrevistà amb la comissió de l'acadèmia que havia vingut 

a emportar-se el mosaic. Aquesta, tanmateix, no tenia 

autoritat per a resoldre res i l'ajuntament es dirigí 

directament a l'acadèmia. (02) El resultat de les gestions fou 

que l'acadèmia accedí a la petició municipal i, tot i 

reservar-se el dret de propietat, permeté que el mosaic de 

Galatea es quedàs a Elx, de la qual cosa, segons l'acta 

municipal, s'alegrà tant la corporació com el mateix 

propietari de la finca on havia aparegut. Una de les 

condicions imposades fou la de fer obres, a compte de 

l'ajuntament, per a posar-lo a cobert de la intempèrie, d'acord 

amb un pressupost enviat per la comissió provincial de 

monuments. (03) Tanmateix, malgrat l'interès mostrat pel 

municipi i el petit cobert que s'hi construí per arrecerar-lo, la 

major part del mosaic es destruí durant les dècades següents. 

A finals del vuit-cents, el 04-08-1897, es produí a 

Elx un altre descobriment arqueològic que havia de tenir 

gran influencia en la consciència civica i artística de la ciutat 

burgesa: en un bancal de l'Alcúdia, aleshores propietat del 

metge Manuel Campello, un treballador agrícola trobà el 

bust ibèric que Pierre Paris anomenà "Dama d'Elx" i que la 

gent d'Elx batejà com a "reina mora." Els que l'havien 

trobada portaren l'estatua al propietari, que, davant la 

multitud de gent que volia veure-la, hagué de deixar-la 

exposada en el balcó de sa casa de la Glorieta. Segons 

Ibarra, 

"el despacho del ilustrado doctor era poco a contener el gran 

número de amigos y conocidos que deseaban ver la escultura. 

Creció al día siguiente el interés por conocer aquel busto, 

conservado tan perfectamente y esculpido con tanta maestría. Las 

opiniones y los juicios se sucedían y multiplicaban. La fama del 

descubrimiento llegó hasta los últimos limites de la población y 

todos a una, hombres y mujeres, grandes y chicos, querían ver la 

reina mora. Ante aquella avalancha de visitantes, que no había 

medio de contener porque no lo permitía el dueño de la casa, los 

criados adoptaron una suprema providencia que dió felicísimos 

resultados: instalar la escultura en el balcón de la fachada principal. 

Entonces, en pleno mediodía, bajo los ardientes rayos de un sol 

africano, viose grande y apretado grupo de gentes que atónitas, 

admiraban desde mitad de la calle la soberbia escultura levantada 

sobre un taburete." (04) 

L'opinió de Paris, l'arqueòleg francès que havia 

vingut a veure la Festa convidat per Ibarra, fou més 

mesurada que la del nostre cronista: 

"en casa del Dr. Campello, en la suave luz del cuarto bajo, vi la 

Dama de Elche, no de una belleza clásica ni de gracia seductora, 

puesto que sus trazos no son regulares ni atrayentes, sino superior a 

lo bello y mucho más que graciosos: era, en fin, el ideal recobrado 

de los artistas ibéricos ignorados. Diosa y reina por la alta majestad 

de su porte y de su cara, por los lienzos austeros y los pesados 

adornos, o por la audacia de un franco realismo [...], la obra maestra 

se revelaba cierta, deslumbrante." (05) 

I, en efecte, com assenyala Ramos Fernández, 

"ninguna escultura ni objeto arqueológico alguno hallado 

aisladamente ha ocupado la atención de los eruditos y despertado la 

curiosidad de los profanos en arqueología" 

com ho féu el bust de la Dama d'Elx. (06) 

Però als catorze dies de ser descoberta, l'escultura 

fou venuda al museu del Louvre, representat a Elx per Pierre 

Paris. Segons Ramos Fernández, la població culpà Ibarra 

que la Dama d'Elx isqués d'Espanya. Tanmateix, Ibarra féu 

un relat més complex, i també força més miserable, d'una 

part de la burgesia il·licitana: el metge Campello estava 

casat amb la filla d'Aurelià Ibarra, que havia heretat de son 

pare una important colecció d'antiguitats. Aquesta col·lecció 

havia estat venuda al Museu Arqueològic de Madrid, el qual 

l'havia de pagar amb tres lletres acceptades; però una 

d'aquestes lletres fou tornada pel museu els mateixos dies 

que es decidia la venda de la Dama d'Elx, i Campello, 

emprenyat amb l'Arqueològic per la lletra tornada, decidí 

vendre l'escultura al Louvre. Certament, segons Ramos 

Fernández, en el tracte, Paris ressaltà l'anomenada que 

tendrien Elx, la Dama i el mateix metge Campello si el bust 

s'instal·lava a París, però, sobretot, tenia ordre d'oferir entre 

1.000 i 4.000 francs per la peça, una oferta molt temptadora 

per al propietari. (07) Ramos refereix que 

"la venta impresionó a todo el pueblo de Elche y a España entera, 

manifestándose el disgusto en todos los círculos y fábricas, y dando 

a la prensa una serie de artículos lamentando la venta y pidiendo 

remedio a la expoliación del Patrimonio Artístico Nacional." (08) 

Enllà l’anècdota de la Dama d’Elx, enmig d'aquest 

ambient, la premsa setmanal d’Elx, cresol de les aspiracions 

burgeses, originà un important corrent favorable a la 

valoració de la mateixa ciutat i del seu passat a través dels 

monuments, de les antiguitats i del paisatge, però, sobretot, a 

través de les restes arqueològiques, ja valorades, d'altra 
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banda, des dels escrits de Sanz al sis-cents i les visites 

d'arqueòlegs del set-cents, com hem vist, amb la qual cosa 

hom podia presentar l'apreciació d'aquests objectes com un 

valor "universal." La historiografia local vuitcentista tingué 

una gran incidència en la ciutat del nou-cents en la mesura 

que aquesta mateixa ciutat es pensava i s'ideava a si mateixa 

i prenia forma amb aquest pensament. Devers el tomb de 

segle, els escriptors forasters, com hem vist, però sobretot 

els indígenes, començaren a preocupar-se de valorar els 

edificis monumentals, els carrers i els equipaments de la 

ciutat. (09) A Elx, per damunt de tots, Pere Ibarra fou 

l'historiador local del tomb de segle que valorà les 

aportacions d'altres estudiosos del segle anterior i avançà en 

aquells estudis. Així, en referir la visita que, com hem vist, 

féu el 1752 Asencio de Morales, oïdor de la reial audiència 

de Sevilla, comissionat pel rei "para la averiguación de las 

antigüedades de las poblaciones de España", Ibarra 

s'entusiasmà amb la idea i afegí que 

"tan interesante noticia la tengo copiada al pié de la letra en mi libro 

Materiales para la historia de Elche, tom. 1º." (10) 

Com assenyala Choay, aquell era un moment en el 

qual la ciutat del vuit-cents començava a prendre fesomia 

pròpia. Això provocà un nou fenomen que incitava 

l'observació i la reflexió: de sobte, la ciutat apareixia com 

una cosa externa als individus als quals concernia i aquests 

es trobaven al seu davant com davant un fet no familiar, 

extraordinari, estrany. (11) Ibarra, en un principi, es refugià 

en la història antiga d'Elx com una cosa de valor, 

consideració també pròpia del romanticisme i del 

noucentisme. Per a ell, la història formava part de la vida i 

del paisatge quotidians i, fet i fet, marcà el seu temps i la 

seua vida: 

"el caminante que transite nuestro término por cualquier parte, ha 

de tropezar a cada paso con testimonios que declaran de un modo 

elocuentísimo la antigüedad de sus caminos y veredas, de sus 

canales de riego, aljibes, ya hoy medio arruinados, mojones y fitas 

cuya demarcación casi nos es desconocida por completo. Balsas en 

no escaso número, ruinas de antiguas poblaciones y otros mil 

indicios de diferentes establecimientos que patentizan de un modo 

evidente su remota edad. Restos de un pasado preñado de 

acontecimientos, de cuestiones, de pleitos." (12) 

Ibarra fou, precisament, l'autor de la primera 

història d'Elx que mai no s'havia fet, editada el 1895, (13) 

una obra que era la conclusió del vuit-cents a la nostra ciutat, 

un segle en el qual la burgesia havia assolit el poder 

municipal i necessitava elements que identificassen la seua 

ciutat i a si mateixa com a classe dominant econòmica, 

cultural i ideològica. Aquest paper l'ha acomplert fins avui 

mateix Historia de Elche d'Ibarra, i també la seua 

continuació del 1970: Historia de Elche de Alejandro 

Ramos. Com a conseqüència de l'esperit burgès vuitcentista, 

el llibre d'Ibarra duia com anotació el fet d'haver-se escrit "a 

vista de los más fidedignos testimonios y Contemporaneos 

estudios", i pretenia tenir una funció didàctica, ja que estava 

dedicada als xiquets d'Elx i era per a ús escolar: en la 

mateixa portada hom indicava que es trobava "dispuesta 

para que pueda servir de libro de lectura en las escuelas de 

dicha ciudad." Tanmateix, el nivell de l'obra era molt elevat i 

el contingut incloïa no sols el esdeveniments polítics, sinó 

també una acurada descripció dels monuments i notes sobre 

el funcionament de les diferents societats que hi ha hagut a 

Elx i fins i tot dels aspectes econòmics de l'edat moderna. En 

aquesta història, per primera vegada a Elx, s'estudiaven els 

esdeveniments i els monuments de la ciutat i se n'escrivia 

d'una manera ordenada i moderna. L'objectiu d'Ibarra 

quedava explícit: es tractava d'iniciar i estimular el 

coneixement del propi poble com un acte d'estima que es 

basava en l'autenticitat de les dades: 

"La falta de discernimiento, de estilo y de dotes literarias que el 

docto observare en mi manual, súplalas con su claro entendimiento 

y júzgueme con benignidad, pues ni mi profesión, ni mi talento 

hanme movido, ni he tenido otro objeto que reseñar a grandes 

rasgos sucesos completamente desconocidos por mis paisanos y 

también por los que con más o menos acierto se han ocupado de 

nuestro pueblo, extractando lo que en los mismos he notado ser 

cierto, comprobando su autenticidad y dando con ello ocasión a que 

mis entrañables amiguitos tengan una exacta noción histórica de su 

pueblo." (14) 

Probablement, la dedicatòria als xiquets no deixava 

de ser un tema retòric per a superar la pròpia inseguretat a 

l'hora d'estructurar i escriure un llibre, però, en qualsevol 

cas, amb la pràctica d'escriure històries locals, especialment 

amb la d'Ibarra, s'inicià a Elx la valoració dels monuments i 

de les antiguitats de la pròpia ciutat en un sentit de 

conservació i de manteniment: 

"restan tambien hermosos mosaicos, algunas inscripciones 

lapidarias, si bien las más notables y que os recomiendo muchísimo 

no destruyáis, hállanse empotrados en la pared de nuestra Casa 

Capitular." (15) 

Altres vegades, però, com a conseqüència de les 

contradiccions de la burgesia, el lament d'Ibarra davant la 

destrucció de la història local era dramàtic i enllaçava amb la 

preocupació de molts altres estudiosos de l'Estat espanyol, 

especialment al Principat de Catalunya. Així, quan se 

n'assabentà de la destrucció d'un jaciment arqueològic en el 

camp d'Elx, on, presumiblement hi havia hagut les restes 

d'una vil·la romana, escrivia: 

"¡Hasta cuándo los propietarios de tierras en las que se descubren 

antigüedades han de persistir en la malhadada costumbre de 

destruirlas! ¡Hasta cuándo han de continuar estos actos que tanto 

nos rebajan a los ojos de las personas cultas! ¡Hasta cuándo el 

Estado ha de permanecer indiferente delante del sin número de 

antigüedades que de día en día salen de nuestro suelo, para no 

volver a pisarlo jamás y, sobre todo, de la inmensa porción de 

monumentos que por la grandeza de sus ruinas, su importancia y 

extensión, debieran llamar la atencidn del gobierno central, 

amparándole en sus profanaciones, contra la avara insensatez de un 

propietario por demás desconsiderado!" (16) 

La mateixa idea de preservació apareixia també 

respecte als edificis antics: 

"Nosotros, que tan pobres estamos de monumentos arquitectónicos, 

cuya clásica construcción atraiga la mirada del viajero." (17) 

Però la gran virtut d'Ibarra, a l'efecte del nostre 

treball, fou que en les històries locals tractà la pròpia epoca, i 

al llarg de quaranta anys féu la crònica de la construcció 

d'Elx. Fet i fet, en el seu llibre del 1895 inclogué un capítol 

titolat "Noticias de actualidad", on arribava a tractar els 

esdeveniments polítics fins al 1885, és a dir, deu anys abans 

de la publicació de l'obra. (18) Aquesta preocupació d'Ibarra 

per la contemporaneïtat s'evidencia més encara en els seus 
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articles periodístics, com també en els «Índexs de remissions 

a capítols i sitiades», on el vuit-cents i el nou-cents, els anys 

de desenvolupament i d’esplendor de la burgesia il·licitana, 

ocupen dues terceres parts de l'obra. Per a entendre i valorar 

millor la gran tasca historiogràfica d'Ibarra, cal tenir en 

compte que quan ell començà a escriure, el buit a Elx era 

total; ell era la primera persona en molts segles que llegia els 

documents antics, però ho feia, a més, per primera vegada, 

amb consideració i respecte històrics. Ningú no ho havia fet 

abans amb tanta dedicació i intensitat, ni tan sols els polítics 

i homes de lletres cultes de la segona meitat del vuit-cents, 

com ara el seu germà, Aurelià Ibarra. Per a aquells prohoms, 

la recerca històrica local era una activitat més o menys 

diletant que complementava la seua dedicació politica, 

mentre que Pere Ibarra es dedicà en cos i ànima al llarg de 

quatre dècades a estudiar monogràficament i exclusivament 

la història d'Elx. I ho feu no sols enmig d'un buit total, sinó 

també amb una soledat absoluta i, de vegades, amb la 

incomprensió de la classe social a la qual pertanyia i a la 

qual s'adressaven els seus estudis. Trobem un cert patetisme 

quan Ibarra escriu la seua admiració davant de cada troballa 

que feia, de cada notícia històrica curiosa, o quan qualificava 

en la tapa dels expedients l'interès dels documents 

municipals. Aquesta tasca de transcripció i la difusió 

consegüent tenia per a ell també l'interès de la preservació de 

la notícia, ja que tots els documents que donava a conéixer 

en llibres i articles de premsa no sols eren inèdits, sinó que, a 

més, havien corregut i corrien encara un greu perill de 

desaparèixer en inundacions, incendis, robatoris, venda, etc., 

arrossegats per un progrés imparable i no sempre bo. La 

mateixa història contemporània que passava dia a dia corria 

el perill de perdre's si ningú no en prenia nota: 

"No deis oídos a falacias despreciables, cuando repiquen en 

vuestros castos oídos los argentinos cascabeles de un mal 

comprendido progreso, sonados por gente ignorante, aun cuando a 

sí mismos se llamen ilustrados, bien sean ellos viajeros de pelo 

burdo o vecinos que comulguen ante el altar de la voluble y coqueta 

diosa Fortuna. Hoy aún estamos a tiempo de salvar el palmeral; 

mañana sería tarde. Hoy estamos a tiempo de salvar el archivo 

municipal; mañana, el día que falte este 'Perico', también sería 

tarde." (19) 

L'interès d'Ibarra per la història contemporània el 

feia relacionar les notícies antigues amb les d'actualitat, de 

manera que oferia una continuïtat històrica molt del gust de 

la nova classe social en el poder municipal. Així, en parlar 

de "la vida íntima del Convento de estas Clarisas" i de 

"sus hermosos bordados y labores de telar en paños, 

mantillas y mil objetos artísticos, obras en cera, trapo y 

papel, exquisita confección en dulcería," 

relacionava aquest fet amb 

"cuestión tan del día como ha sido la extradición sufrida por las 

monjas, debida a circunstancias políticas de todos conocidas." (20) 

A més, per a Ibarra, la història d'Elx estava 

continguda, sobretot, en les actes municipals, ja que 

considerava que la història d'Elx era la història de 

l'ajuntament d'Elx, una visió que s'ha mantingut durant cent 

anys i que ha informat tots els treballs que han tractat sobre 

la nostra ciutat, els d'Alejandro Ramos, els de Vicente 

Gozálvez o els nostres mateixos; aquest que el lector té entre 

les mans, especialment. No debades, el municipi ha estat el 

gran gestor de la ciutat del vuit-cents i del nou-cents. 

Una postil·la. Amb la valoració de la història local 

a final del segle XIX i amb la consideració que la història 

d'Elx era la història de l'ajuntament, començà a valorar-se 

també l'escut municipal com a representació i ensenya de la 

ciutat, i es va recuperar (d'una manera que en podríem dir 

"modernista") la valoració històrica que li havia donat el 

consell de la vila en el seu enfrontament amb el senyor 

feudal. Aquest escut començà a ser utilitzat com a símbol i 

emblema per diverses institucions i empreses ciutadanes. El 

mateix Pere Ibarra demanà permís el 1895 per a posar-lo en 

la portada de Historia de Elche, demanda de la qual 

l'ajuntament prengué compte. (21) L'abast de l'ús de l'escut 

municipal comprengué indústries, com ara una fàbrica de 

xocolate i la sociedad Ferrández i Cia., dedicada a fer teixits 

de cotó, les quals demanaren permís el 1897 per a posar 

l'escut d'Elx en els seus productes, a la qual cosa accedí 

l'ajuntament. (22) El 1900 fou el president de la comunitat 

de llauradors qui demanà i obtingué permís per a usar l'escut 

de la ciutat en l'uniforme dels guàrdies i en la documentació 

(23). I fins i tot el Casino el 1908 demanà i obtingué 

l'autorització de l'ajuntament per a utilitzar-lo. (24) 

 

NOTES 

(01) Aureliano IBARRA, Illici, su situación y antigüedades, 1879. 

(02) Libro de cabildos, actes del 24-12-1861 i 31-12-1861, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 26-02-1862, AHME. 

(04) Pedro IBARRA, Elche, materiales para su historia, 1926, p. 192 

i 195-196. 

(05) Citat en Rafael RAMOS, «La investigación arqueológica en 

Elche», 1986, p. 55. 

(06) Ibídem, p. 51-52. 

(07) Ibídem, p. 54-55. 

(08) Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 18. 

(09) Pedro IBARRA, «En defensa de Elche», 1917, en 

Pro-Palmeras, p. 3-8. 

(10) Pedro IBARRA, «Índex de remissions a capítols i sitiades», 

18-11-1752, vol. 3, p. 101. 

(11) Françoise CHOAY, El urbanismo, 1970, p. 15. 

(12) Pedro IBARRA, Institución del riego de Elche, 1914, p. 74. 

(13) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895. 

(14) Ibídem, p. 323. 

(15) Ibídem, p. 22. 

(16) Pedro IBARRA, «Nuevos descubrimientos en las ruinas de 

Illici», en El Pueblo de Elche, 27-08-1899, portada. 

(17) Pedro IBARRA, Historia de Elche, 1895, p. 146. 

(18) Ibídem, p. 283 i 324. 

(19) Pedro IBARRA, «Dos tesoros que interesa conservar», en 

Amanecer, 06-06-1926. 

(20) Pedro IBARRA, Conventos de Elche, 1931, p. 6. 

(21) Libro de cabildos, acta del 03-08-1895; llig. 2, exp. 42, 

AHME. 

(22) Libro de cabildos, acta del 11-09-1897; llig. 2, exp. 51, 

AHME. 

(23) Libro de cabildos, acta del 09-06-1900, AHME. 

(24) Ibídem, acta del 15-02-1908, AHME. 

 

05. PERE IBARRA 

 

Pel que fa a la seua biografia, Pere Ibarra i Ruiz nasqué a 
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Elx el 10-04-1858 i morí, també a Elx, el 1934, als 76 anys. 

Ibarra, a més de pintor, fou arqueòleg, historiador i cronista 

de la ciutat i dedicà la seua vida a recollir i estudiar tot allò 

que es referia a Elx, des de restes iberes, romanes o 

islàmiques fins artefactes i objectes moderns i 

contemporanis, plats, botijons, programes de teatre, pamflets 

polítics o caixetes de mistos. Ordenà, estudià i catalogà els 

papers antics de l'arxiu d'Elx que va poder rescatar de la 

venda que en féu l'ajuntament el 1906 a un llibreter 

d'Alacant (01) i, tot plegat, amb ell es va omplir una llarga 

etapa, la més fecunda, de la història moderna a Elx. El 

mateix Ibarra es definia com a "pintor, archivero, 

bibliotecario, arqueólogo y Cronista honorario de la ciudad." 

Segons Ramos, la família era liberal i amant de les lletres i 

tota la vida reconegué el magisteri del seu germà de pare, 

Aurelià Ibarra i Manzoni (1834-1890). Pere Ibarra estudià a 

les acadèmies de Belles Arts de Sant Carles de València i de 

Sant Jordi de Barcelona i cursà la carrera d'arxiver, 

bibliotecari i arqueòleg a l'Escola Superior de Diplomática 

de Madrid, on es titulà el 1891. Fou destinat al Museu 

Arqueològic de Cadis, però, segons sembla, rebutjà la plaça 

i s'establí a Elx per estudiar el passat històric de la ciutat, la 

qual estimava profundament. Es guanyà la vida fent, primer, 

d'escrivent a la companyia d'electricitat, i, després, de 

comptable a diverses empreses d'Elx. Ja major, el 1919, 

començà a treballar a l'Ajuntament i el 1922 el nomenaren 

arxiver municipal. Malgrat romandre tota la vida a Elx, 

Ibarra tingué contactes freqüents amb estudiosos de 

València, de Barcelona, de Madrid, de Burdeus, de Berlín o 

de Nova York, mercè a la pertinença a diverses societats 

científiques i acadèmiques, com també a la representació 

que exercia de diferents organismes culturals. (02) 

Pere Ibarra gastà tots els seus diners en papers i 

antiguitats, i mai no degué gaudir d'una bona situació 

econòmica, ja que el 1917, als 59 anys, s'anunciava als 

periòdics d'Elx per a donar "lecciones de dibujo y pintura a 

domicilio." (03) Tampoc l'ambient cultural il·licità en què 

desenvolupà la seua obra no devia ser gaire adient a una 

sensibilitat i formació com la seua. I encara que fou més o 

menys respectat, treballà enmig d'una gran soledat i envoltat 

de la incomprensió dels seus contemporanis. Així, si més no, 

ho percebia ell mateix. L'ambient il·licità del tomb de segle, 

més propens a les politiqueries que al saber i a la 

investigació, fou descrit en una clarivident carta que el 

també elxà Ramon Jaén (Elx 1883-California, USA 1919), 

catedràtic de literatura a la universitat de California, a 

Berkeley, li adreçà. Ibarra donà a conéixer aquest document 

a la premsa d'Elx el 1919 com a homenatge a Jaén en la seua 

prematura mort. En aquest text es parlava de l'ambient social 

a Elx durant les primeres décades del segle (no tan diferent, 

per cert, del d'ara mateix). Hi trobem la situació mediocre i 

angoixant per a uns erudits com ells en un poble on tot es 

movia per ressorts immediats i primitius: ambicions, 

enveges, rancúnies, amiguismes, etc. Ramon Jaén referia: 

"Vd. sabe cómo somos todos en Elche: a fuerza de no querer tener 

miras amplias, nos hemos quedado todos miopes y no nos agrada 

sino lo que se refiere a nosotros mismos. Lo de los otros, o nos 

tiene sin cuidado o nos irrita si es bueno [...]. Mi posición, hoy día, 

no es nada extraordinaria: lo parece ahí, donde la gente aún no ha 

aprendido a marchar por sus propios esfuerzos y echar a un lado 

apoyos e influencias. Yo, cuando salí de Elche, me propuse ser 

catedrático en una universidad y he llegado a serlo del modo más 

sencillo y, a mi entender, el más eficaz, por cierto ensalzado hasta 

el sentido común por el refran valenciano, 'Si vols ser bisbe, ficat[-

h]o en lo cap', eso es todo. Lo que falta en Elche es pasión por el 

trabajo. Se trabaja bastante, pero se dispersan en el trabajo y en 

trabajos infecundos y, naturalmente, los resultados son nulos. Tiene 

Vd. que si todos esos apasionamientos políticos, todos esos 

esfuerzos que se hacen para ver quien puede engañarse mejor y 

hundir al de enfrente, cesaran y cada cual encauzara sus pasiones 

por vías confesables y humanas, se podian hacer cosas en ese 

bendito pueblo. Porque con toda sinceridad lo digo: he visto poca 

gente tan despierta, tan inteligente como la de Elche; pero no saben 

poner en buen servicio toda esa fuerza moral que no vive mas que 

para nutrir las banderías, como si aún viviésemos en plena edad 

media. Todo personal: ninguna cosa he visto en mi pueblo que haya 

alcanzado el puro valor de lo ideal. Todo vuela a ras de tierra. Yo vi 

a tiempo eso y huí de ello. Como ve Vd. lo que he hecho ha sido 

defenderme tan solo de lo que creo es un mal. Por eso no tengo el 

criterio de Vd. respecto a mi carrera. Ahí parece mucho: fuera de 

ahí no es nada. Mas, a pesar de todo, parece que hay ahora un 

grupo de muchachos que lee y estudia y vive apartado de la 

política, esa política de Casa la Vila. ¿Hay algo de eso? Dios lo 

quiera." (04) 

 

NOTES 

(01) Alejandro RAMOS, El archivo municipal, 1974, p. 3. 

(02) Pedro IBARRA, The Hispanic Society of America. Membership 

Data, 1930. Antonio AGULLÓ, "Ibarra o la llaboriositat" (1935), 

1951, p. 32-34. Alejandro RAMOS, Historia de Elche, 1970, p. 594. 

Rafael RAMOS, "La investigación arqueológica en Elche", 1986, p. 

48-49. 

(03) Nueva Illice, 14-10-1917, p. s/n. 

(04) Pedro IBARRA, "Jaén", en Nueva Illice, 04-05-1919, p. 4-5. 



 401 

3. DELS INICIS DE LA CIUTAT MODERNA 

 

Entre 1870 i 1914 les ciutats de l'Europa continental 

assumiren, com assenyala Piccinato, el paper de metròpoli 

que des d'aleshores ençà les ha definides. Durant aquests 

anys, l'administració de la ciutat agafà les actuals 

característiques polítiques i econòmiques, es definí la 

relació entre l'esfera pública i l'esfera privada en la 

conducció de la ciutat i es formà l'estructura urbana en la 

que vivim i que condiciona avui en dia, gairebé com una 

preexistència històrica, qualsevol projecte de modificació. 

Durant aquests anys es feren els grans parcs públics, les 

xarxes de transport urbà i metropolità i les majors 

instal·lacions tècniques. Com diu Piccinato, les 

estructures físiques creades aquests anys han estat fins 

avui mateix el suport d'expansions successives, ja que els 

centres urbans coincideixen encara amb els centres 

vuitcentistes, mentre que les zones de desenvolupament 

més recent conserven el caràcter de perifèria. La ciutat 

moderna és encara, si més no pel que fa a l'organització 

espacial i administrativa, una ciutat amb arrels al vuit-

cents, mentre que abans d'aquest segle, la ciutat és encara 

ciutat històrica en la consciència comuna. (01) Per a 

Piccinato, entendre els mecanismes econòmics i els 

aspectes polítics de la revolució industrial significa 

saber-ne de la darrera veritable "revolució urbana" de la 

història de la ciutat, de les noves relacions que 

s'instauraren entre ciutat i no-ciutat, entre ciutat i 

ciutadans, entre ciutat i disciplina urbanística. No és 

possible, doncs, establir una relació de continuïtat entre la 

ciutat nascuda de la revolució industrial i la ciutat 

barroca, més del que es puga fer amb la ciutat medieval: 

el salt fou radical, qualitativament i quantitativa, i la 

persistència de formes o institucions ciutadanes del passat 

no bastaren per a eliminar-lo. El desenvolupament 

industrial, però, no s'inicià contemporàniament a tota 

Europa i com més tardà a començar, més ràpids foren tant 

el procés de transformació econòmica com el procés 

d'urbanització. (02) 

El fenomen a Elx fou semblant al de moltes 

ciutats italianes que, segons Bortolotti, a començament 

del segle XX entraren en una fase de ràpid 

desenvolupament urbà mercè a l'acceleració del 

desenvolupament industrial. Malgrat haver estat 

desbordades les muralles ciutadanes des de feia temps, 

fou durant aquests anys quan es donà la fi d'aquestes 

ciutats com a quelcom definit, limitat, mensurable, la fi de 

la ciutat tancada en si mateixa, amb un "dintre" i un 

"fora", la ciutat cristal·litzada en una forma, segons la 

definició de Ruskin. Fou també, en fi, durant aquests anys 

que canvià en l'opinió pública la imatge de la ciutat. (03) 

A Elx, durant les quatre dècades que van des del 

començament del segle XX fins la guerra d'Espanya es 

deixà sentir en l'estructura social, econòmica i urbana de 

la població l'efecte de la industrialització iniciada a final 

del vuit-cents, com també l'enriquiment agrícola produït 

pels nous regadius al camp d'Elx, la densificació de 

població en tot aquest territori rural i les grans 

possibilitats que introduí la bicicleta, medi de transport 

present a totes les cases als anys vint, que complementava 

el carro tradicional per tal de traslladar des del camp a la 

ciutat persones i mercaderies, en petites quantitats, però 

amb una gran rapidesa i economia de medis. 

Com a conseqüència d'aquest procés es 

començaren a plantejar d'una manera continuada i 

definitiva els temes habituals de la urbanística europea 

propis del tomb de segle (més enllà dels antecedents que 

hem vist al vuit-cents), des de la construcció de les grans 

peces de la nova ciutat, fins a la construcció d'habitatges 

per a obrers, tot passant per la reforma de la ciutat 

existent, l'aprovació de plànols d'eixample, la millora dels 

serveis urbans i la necessitat de mantenir els horts de 

palmeres en tant que bé d'interès cultural que podia 

definir, millor que cap altre element físic, la ciutat 

burgesa. La viva preocupació pels temes urbans que es 

produí a Elx aquests anys comptà amb la intervenció 

d'arquitectes com ara César Cort o Teodoro de Anasagasti 

i de teòrics com Hilarión González del Castillo, de la 

revista La Ciudad Lineal. El resultat fou que hom posà les 

bases de l'actual ciutat mitjançant la formació dels 

extensos eixamples de ponent i del nord, els quals 

comprenien els barris del Pont Nou, del Pla de Sant Josep 

i de Carrús, i l'inici de l'eixample de llevant, amb diversos 

nous barris construïts sobre horts de palmeres però, 

sobretot, amb les propostes per al barri de la Llotja i El 

Hogar Jardín, noves peces urbanes situades enllà els 

horts, encerclant-los pel llevant. Als anys vint, 

l'acumulació de petits canvis que implicava la contínua 

transformació de l'espai rural de la riba dreta del riu en 

espai urbà, mitjançant la construcció de cases de planta 

baixa, promogudes una a una pels mateixos habitants, 

portà, en termes de Bortolotti, a un canvi qualitatiu de la 

natura de la ciutat, la qual esdevingué definitivament 

moderna. (04) 

Fet i fet, les primeres dècades del nou-cents fou 

l'època de més interès per a la conversió d'Elx en una 

ciutat moderna i, com veurem, les actuacions urbanes del 

municipi fins i tot van dependre de la voluntat de les 

forces polítiques majoritàries en cada moment. Encara 

que la qüestió urbana era secundària en l'activitat política 

dels regidors, hi hagué una relació interessant entre la 

política de gestió i els grups o partits polítics que la 

protagonitzaven. L'estat físic de la ciutat, la seua 

modernització o la construcció d'edificis públics eren els 

punts de referència tant dels polítics com dels ciutadans i 

esdevingueren una virulenta causa de debat, tant a les 

sessions de l'Ajuntament com a les fulles de la premsa 

local. L'interès urbanístic que tenien les diferents classes 

socials potser no era alié al fet que amb l'intens 

creixement industrial de la ciutat a començament del 

segle XX, els carrers d'Elx acompliren un paper cabdal en 

el procés de producció, ja que eren un espai que formava 

part de la xarxa de fàbriques de la ciutat, tant pel fet que 

els obrers treballaven al carrer com per la freqüència i la 

intensitat del repartiment i replega de la feina. El treball a 

domicili —habitual de la indústria espardenyera i del 

calçat a Elx— féu que durant moltes dècades, els obrers 

adscrits a una fàbrica fossen minoria, ja que la major part 

treballaven a sa casa o a la porta de sa casa, enmig del 

carrer, la qual cosa, segons Moreno, arribà en ocasions a 



 402 

ser perseguida per l'autoritat. (05) 

La necessitat de treballar al carrer apareixia en 

ocasions fins i tot com una mesura higiénica. Així, el 

26-09-1909 el metge Lluis Gómez, preocupat per la lluita 

contra la tuberculosi i per la salut pública a Elx, publicà 

un article a Trabajo sobre les funestes conseqüències del 

treball a destall, el qual es feia generalment en locals 

tancats, sense ventilació, causava insomni i fatiga i era un 

bon brou de cultiu de la tuberculosi. El 19-05-1912, el 

mateix periòdic, Trabajo, protestava davant la negativa de 

l'alcalde i del governador a la petició dels costurers 

perquè se'ls autoritzàs —com es feia tradicionalment— a 

traure durant l'estiu els bancs als carrers i les places de 

poc trànsit, ja que 

"la clase patronal no ofrece locales donde efectuar el trabajo y 

en la mayoría de las ocasiones éste tiene que realizarse en una 

pieza reducida que es también comedor y cocina, cuando no 

dormitorio." (06) 

Però malgrat les mesures en contra, durant més 

de mig segle el treball als carrers ha format un paisatge 

urbà peculiar a Elx, on la via pública s'incorporava al 

procés productiu. Així, el 1930 Pierre Monbeig, en 

descriure la ciutat i la indústria local, deia que 

"la población entera de Elche se dedica a la fabricación de 

alpargatas. En los portales de las casas, los hombres sentados en 

una banqueta provista de una tabla inclinada fabrican los pisos. 

De las casas sale el ruido de las máquinas de coser. Por las 

calles pasan los niños, llevando sobre la cabeza cestos repletos 

de zapatillas y alpargatas, trabajo familiar que se lleva a 

terminar a la fábrica. Por tanto, es una industria esencialmente a 

domicilio: el hombre fabrica el piso y lo cose al corte de tela 

que la mujer ha punteado y bordado. Pero este trabajo está unido 

a una organización industrial moderna: a mediodía y por la 

tarde, mujeres y niños llevan a las fábricas las tareas. En la 

fábrica se termina la preparación de la alpargata, se realiza el 

teñido y colocación de las cintas, el embalaje y la expedición." 

(07) 

 

NOTES 

(01) Giorgio Piccinato, La costruzione dell'urbanistica, 1977, p. 

11-12. 

(02) Ibídem, p. 23-24. 

(03) Lando Bortolotti, Storia, città e territorio, 1987, p. 43-44. 

(04) Ibídem, p. 176. 

(05) Francisco Moreno, El movimiento obrero en Elche, 1987, 

p. 26 

(06) Citat en Ibídem, p. 104. 

(07) Citat en Ibídem, p. 43-44. 

 

3.00. BARRIS SOBRE ELS HORTS 

 

Les primeres actuacions del nou-cents a Elx en relació al 

traçat de noves peces de ciutat, continuaren la tècnica 

emprada als barris projectats, construïts i ocupats durant 

els anys de la última dècada del vuit-cents —el del Carme 

i el de Sant Miquel— consistent, com hem vist, en la tala 

d'un hort de palmeres dels que envoltaven el poble antic i 

que donaven a un eix de comunicacions important i el 

posterior traçat de nous carrers, la parcel·lació dels 

terrenys i la venda dels solars resultants per a fer cases de 

planta baixa. Els barris de principi del nou-cents formaren 

una unitat amb els altres construïts a final del segle 

anterior, ja que, com aquells, foren d'iniciativa totalment 

privada, seguiren la pauta establerta en aquells 

d'urbanitzar petits territoris i, també com aquells, tenien 

una relació immediata amb el traçat de les noves 

carreteres de finals del vuit-cents: els barris de Chinchilla 

i de la Barrera, amb la carretera d'Alacant i el barri de 

Tripa, amb la carretera de Dolors. 

Tanmateix, aviat —a partir de la dècada dels 

deu— coexistiren amb les propostes d'eixample que es 

feren des de l'Ajuntament, la qual cosa féu que, com 

assenyala Gozálvez, allò que ha caracteritzat la 

transformació urbana d'Elx a principi del nou-cents haja 

estat 

"la semiespontaneidad en el caso de edificación sobre antiguos 

palmerales, mientras que en los terrenos de secano de la derecha 

se hace mediante una planificación de más regularidad. En el 

primer caso se urbanizan huertos de palmeras con dos o tres 

calles, pero sin que se pasara más allá de los límites de la 

reducida propiedad original, mientras que a la derecha de la 

Rambla el crecimiento se ha ido extendiendo en una gran 

cuadrícula a partir de puentes o de los ejes de comunicación." 

(01) 

Aquestes dues formes d'actuar recorda, en certa 

manera, la urbanització que es donà a ciutats com ara 

Alacant a començament del nou-cents, quan, més enllà 

dels límits de l'eixample, hom construí barris com ara els 

de Sant Ferran, Carolinas, Altozano o el Pla, ja que, en 

ser la legislació de l'eixample massa rígida, una part de 

l'extensió de la ciutat es feia "botant" per damunt d'ell. Hi 

havia, així, dos nivells d'urbanització: l"oficial-general" 

de l'eixample i el "semiespontani-privat" dels petits barris 

perifèrics. També a València es donà quelcom semblant 

als anys deu i vint tot basant-se en la legislació de cases 

barates. (02) 

 

NOTES 

(01) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 115. 

(02) Devem l'observació a Joan Calduch. 

 

00. LES PRIMERES DÈCADES DEL NOU-CENTS 

 

Pel que fa als esdeveniments socials i polítics de les 

primeres dècades del nou-cents, el segle començà a Elx 

amb el famós eclipsi total de sol del 28-05-1900. Com 

que la nostra contrada era el millor lloc per a observar el 

fenomen, foren molts els científics i curiosos que es van 

instal·lar arreu la població i el camp per tal d'estudiar-lo. 

Així, hi vingué una representació del Instituto Geográfico 

de Madrid, astrònoms de Montpeller, de la Universitat de 

Tolosa, de l'observatori de París, de l'observatori 

d'Escòcia, representacions dels Governs anglés i alemany 

i els comissionats del Papa. Segons conta Ibarra, portaven 

els aparells d'observació amb carretes i s'anaren instal·lant 

a diferents hisendes de camp, dalt de l'esglèsia de Santa 

Maria, en la teulera, en el castell de Santa Pola i dalt de la 

fonda La Confianza. Especial rebuda se li féu a Camille 

Flammarion, a qui l'Ajuntament fins i tot dedicà un carrer. 

Ibarra replegà els autògrafs dels astrònoms i en féu un 
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album que regalà a la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Conta Ibarra que el dia de l'eclipsi la gent, des dels terrats, 

aplaudí el sol i la lluna quan aquesta es posà davant i es 

féu completament de nit a les cinc de la vesprada. Les 

gallines, espaordides, corrien a amagar-se. 

"He sentido una conmoción parecida a la que se experimenta 

cuando coronan a la Virgen en la fiesta de agosto", 

concloïa Ibarra. (01) 

Tres anys després, el 1903, tingué lloc la 

important vaga de costurers, de la qual ja n'hem parlat, 

que originà un important moviment de solidaritat i 

d'organització obrera, i arribà a fer que vingués des 

d'Alacant una companyia d'infanteria de l'exèrcit per tal 

de reprimir els vaguistes. 

El 14-04-1905 vingué a Elx el rei Alfons XIII, 

qui tenia gust de veure la Festa. En honor seu, segons 

Ramos, l'Ajuntament alçà un monumental arc "de estilo 

morisco" al lloc on era el portell de Granyana, al principi 

del passeig de l'Estació; el Cercle Democràtic en montà 

un altre al carrer Ample i el Cercle Liberal un tercer, 

decorat amb palma desfilotxada i flors. Encara que era el 

mes d'abril, els prohoms d'Elx volgueren complaure el rei, 

però com que s'estava restaurant Santa Maria s'hagué de 

"despejar la iglesia de todo lo que se podía quitar, entre otras 

cosas más de mil doscientos sillares procedentes del derribo de 

la cúpula, ladrillos, sacos de arena, etc." 

Es muntaren el taulat, l'andador, el llit de la Mare 

de Déu i la tribuna de l'Ajuntament, amb un dosser reial. 

Alfons XIII només va romandre vuitanta minuts a Elx 

però en aquest temps veié baixar i pujar l'àngel, oí el cant 

de la salve dels apòstols i passejà deu minuts per l'hort del 

Cura. El rei deixà 1.000 ptes. per a distribuir entre els 

pobres i els establiments de caritat. (02) Tanmateix, 

segons Ibarra, les despeses fetes per l'Ajuntament amb 

motiu de la vinguda del rei pujaren a 9.414 ptes., gastades 

en arreglar camins, disposar adornaments i 

enllumenaments extraordinaris, fer festes i tirar trons. 

(03) 

Pel que fa al camp, en contrast amb les obres 

hidràuliques que, com hem vist, es feren a començament 

de segle —el canal de desviació de Lafarga, la xarxa de 

reg del Progrés i els canals de Regs de Llevant— pels 

mateixos anys hi hagué una forta sequera que obligà 

molts llauradors a emigrar. Així, segons Ramos, el 1913 

s'havien assecat els sembrats per mancança de pluja i a 

l'acta municipal del 08-03-1913 es deia que 

"por los caminos tan solo transitan algunos carros que van y 

vienen al pueblo a cargar agua para beber y no pocas labradoras 

a llevar y traer labores alpargateras. Gracias a la industria 

cañamera pueden comer hoy algunos cientos de familias 

campesinas." (04) 

També segons Brotons, aquells foren anys 

difícils per als llauradors d'Elx i les pèrdues van ser 

quantioses, fins el punt que la collita de cereals fou 

practicament nul·la i hi hagué que portar d'altres llocs 

palla i pinso per als animals, a més d'aliments per a les 

persones. (05) 

Uns altres esdeveniments ressenyables del 

començament del segle foren una important epidèmia de 

grip el 1918 i un terratrèmol el 1919 que produí danys en 

la basílica de Santa Maria, l'alcàsser i el pont vell, com 

també una vaga el 1919, qualificada per Ibarra de 

"monstruosa." D'altra banda, el 1923 tornà a haver una 

visita d'Alfons XIII i, com veurem, en aquesta ocasió Pere 

Ibarra entregà al rei un escrit on es demanava protecció 

per a les palmeres d'Elx i el tractament d'excel·lència per 

a l'Ajuntament. El 06-02-1923, la Gaceta de Madrid 

publicà la Reial Ordre per la qual el rei accedí a la segona 

sol·licitud esmentada i l'Ajuntament adquirí el tractament 

d'excel·lència (06), una altra de les aspiracions burgeses 

de la ciutat. Segons els llibres d'actes municipals, després 

de la visita reial, l'alcalde manifestà la satisfacció que 

sentia 

"por el brillante comportamiento de todo el vecindario con 

motivo de la visita de Su Magestad el Rey, cuyo recibimiento 

había superado con creces a cuanto podía esperar-se." (07) 

Uns mesos després, a començament d'octubre, 

amb el pronunciament del general Primo de Rivera el 

13-09-1923 que establí la Primera Dictadura, els delegats 

del directori militar van cesar tots els regidors de 

l'Ajuntament d'Elx i, dissolt aquest, en triaren un de nou. 

(08) Amb els ajuntaments de la dictadura es donaren els 

primers passos per al canvi del sistema de govern 

municipal i l'establiment de l'estructura que faria seua la 

legislació del franquisme. Així, el 09-04-1924 es creà la 

Comissió Municipal Permanent, d'acord amb l'Estatut 

Municipal del 08-03-1924, i des d'aleshores, aquest òrgan 

municipal s'encarregà dels assumptes de tràmit mentre 

que les sessions plenàries van esdevenir escasses fins 

l'adveniment de la Segona República, amb la qual 

deixaren de fer-se comissions permanents i es tornà a 

donar protagonisme al ple. (09) També segons l'Estatut 

Municipal els ajuntaments havien de basar-se en un 

sufragi mixt —corporatiu i universal— i tindrien 

autonomia i capacitat de contraure emprèstits. Sanchis 

assenyala, però, que, de fet, les eleccions municipals no 

arribaren mai a convocarse, i l'alcalde i els regidors foren 

sempre de nomenament governatiu, encara que a 

València, l'Ajuntament assolí fer un pressupost 

extraordinari amb un emprèstit del Banc de Crèdit Local, 

amb el qual pogué transformar i millorar substancialment 

la ciutat. (10) 

Entre els esdeveniments polítics del 

començament de segle, destaca també la sessió municipal 

extraordinària celebrada el 16-04-1931, sota la 

presidència interina de Manuel Rodríguez, per a la 

constitució de l'ajuntament republicà; d'aquesta sessió 

isqué elegit alcalde Pasqual Roman i Anton, el primer 

alcalde socialista que hi hagué a Elx. (11) Com veurem 

més endavant, mentre que els anys de la dictadura foren 

d'escasses realitzacions i projectes, els primers de la 

república, sota el mandat de l'alcalde Manuel Rodríguez 

—qui promptament substituí Pasqual Roman—, foren 

fecunds en propostes, fins el punt que podem considerar 

que s'hi posaren les bases de l'Elx modern. Temes com 

ara la protecció dels horts de palmeres, l'eixample de 

Carrús, el parc municipal, els barris d'Altabix i la creació 

de la plaça d'arquitecte municipal, es plantejaren durant 

aquests anys. A més, es donà una forta espenta per a fer 

nous equipaments, com ara escoles, un nou escorxador o 
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la llotja de fruites i verdures. Per a Rodes la política 

municipal entre 1931 i 1934 es resumeix en tres trets 

bàsics: una major preocupació assistencial, un gran esforç 

en el camp de l'ensenyament i un marcat caracter 

anticlerical. (12) 

Tanmateix, el període d'embranzida per a 

modernitzar d'Elx fou summament breu, a penes tres 

anys, ja que quan les dretes guanyaren les eleccions 

legislatives el 1933 es van bloquejar els projectes 

progressistes municipals. Primer, el Govern va destituir 

del seu cárreg l'alcalde Manuel Rodríguez i, després, en 

octubre del 1934, va dissoldre l'Ajuntament, el qual fou 

substituït per una Comissió Gestora nomenada 

directament pel Govern i presidida per Santiago Canales i 

Mira-Perceval, la qual, els anys següents, només s'ocupà 

d'assumptes burocràtics, de depuracions i d'ajustaments 

de comptes de caire polític. (13) En febrer del 1936, quan 

el Front Popular guanyà les eleccions, el Governador 

cessà aquesta Comissió Gestora i l'Ajuntament celebrà 

una sessió extraordinària, en la qual la Corporació 

d'octubre del 1934 tornà al seu lloc. Ocupà la presidència 

el socialista Francesc Garcia i Alberola, que ja la 

desempenyava en el moment de l'anterior suspensió 

governativa. Segons l'acta de la sessió, Garcia féu 

"la apología del frente popular, manifestando que éste ha 

permitido la reparación de la gran injusticia cometida al destituir 

gubernativamente al Ayuntamiento de elección popular, pero 

que entendía no sería completa hasta que se reintegrara a su 

puesto de Alcalde-Presidente el que en realidad lo era del 

Ayuntamiento popular, Don Manuel Rodríguez Martínez." 

I així es féu en la sessió celebrada a continuació, 

en eixir elegit Rodríguez de bell nou alcalde d'Elx amb 

disset vots a favor i un en blanc. (14) 

Però la nova presa de possessió de l'Ajuntament 

elegit popularment es va obscurir tràgicament, ja que 

aquella mateixa nit foren cremades les esglèsies d'Elx i en 

l'incendi es va perdre la major part del tresor artístic i 

històric de la població: llenços, taules, escultures i, fins i 

tot, els mateixos edificis gòtics, barrocs i neoclàssics van 

desaparèixer per a sempre entre les flames que destruiren 

les esglèsies de Santa Maria de l'Assumpció, del 

Salvador, de Sant Joan Baptista i de la Mercè, a més de 

diversos palaus nobiliaris. A les actes municipals, 

l'Ajuntament no s'hi referí mai clarament i directa a 

aquells fets, sinó que tan sols es parlà de "luctuosos 

sucesos ocurridos en esta ciudad el 20 de febrero", els 

quals, per cert, originaren dos morts, no sabem de quin 

ban, als quals la Corporació regalà el nínxol. (15) A més 

d'esglèsies i palaus, aquell dia foren destruïts també, 

segons Rodes, els locals de la Derecha Regional Ilicitana, 

del Sindicato Obrero Libre, del Jutjat Municipal, del 

Casino, de la Acción Civica de la Mujer, de la Cambra de 

la Propietat Urbana, del Partit Agrari i del Centre Radical. 

(16) Cal dir que, malgrat la difícil situació política, el 

1936 fou prolífic en projectes municipals, tant de reforma 

de la ciutat, obrint nous carrers, com d'agilització de la 

construcció d'equipaments, com ara un nou mercat, el nou 

escorxador o la llotja de contractació. Certament, la gestió 

del sòl de terra urbà, mitjançant el sistema d'expropiació o 

directament mitjançant la incautació, feia possible 

disposar de solars o terrenys d'una forma immediata i 

fàcil. 

Però uns mesos més tard, com és ben sabut, una 

part de l'exèrcit s'alçà contra la república, iniciant-se una 

guerra civil. En la primera sessió que tingué l'Ajuntament 

després del 18 de juliol, l'alcalde exposà que, "como ya 

sabían los concejales", havia hagut una rebel·lió 

"por unos militares que, faltando al juramento de servir con 

lealtad a la República y a su gobierno constitucional, habían 

sublevado a parte del ejército en armas contra la República, 

hecho que a juicio de la alcaldía presidencia era el más horrendo 

crimen que se podía cometer, agravado mucho más en este caso 

porque los traidores a la patria pretenden sojuzgar al pueblo que 

venció en las urnas del 16 de febrero, suprimiendo las libertades 

ciudadanas e implantando una dictadura militar-fascista que nos 

sumiera a la más abyecta de las esclavitudes." 

Després de la intervenció de Manuel Rodriguez, 

l'Ajuntament acordà 

"su adhesión a los poderes constituídos y dedicar todas sus 

actividades y medios a combatir en defensa de la República y de 

las libertades ciudadanas." (17)  

Però el govern municipal fou difícil els mesos 

següents. En novembre, el governador va suspendre les 

funcions de l'Ajuntament d'Elx, el qual no podia 

funcionar, ja que molts membres havien dimitit, no 

assistien a les sessions, o, fins i tot, havien mort. Des del 

Govern Civil es nomenà una Comissió Gestora, amb 

representació de partits, sindicats i moviments polítics, 

"para que rija administrativamente el Municipio." 

Aquesta Comissió Gestora prengué possessió el 

09-11-1936 i, des d'aleshores, tota la vida pública d'Elx 

estigué en funció de la guerra. La població depenia per a 

tot de l'Ajuntament i, aquest, del Ministeri de la Guerra. 

Expressament s'afirmava que "el pueblo en masa estaba 

debidamente militarizado" i a partir d'aleshores els 

components de la comissió passaren a ser "camarada 

gestor" o "camarada alcalde-presidente." L'anterior 

alcalde, Manuel Rodríguez i Martínez, ocupava el carreg 

de governador civil de Castelló i aquí ocupà la 

presidència Joan Hernandez i Rizo i, en ocasions, també 

Francesc Garcia i Alberola, tots dos del Partit Socialista. 

(18) A partir d'aquell moment, es paralitzaren gairebé del 

tot les obres, tant públiques com privades, i la 

transformació de la ciutat s'aturà durant més de dos anys. 

Com veurem, tota l'atenció de l'Ajuntament se centrà en 

debats polítics i activitats de propaganda, com també en 

procurar l'abastiment d'aliments i d'aigua potable i la 

defensa contra els bombardeigs aeris. Calia lluitar per la 

supervivència més immediata i gastar en l'intent les 

poques forces i els pocs diners que hi havia. A 

començament del 1937, per ordre del governador, la 

Comissió Gestora de l'Ajuntament fou substituida per un 

Consell Municipal, organisme que es mantingué fins 

l'acabament de la guerra. (19) El 22-03-1939 aquest 

Consell Municipal d'Elx celebrà la darrera sessió de 

l'ajuntament republicà. S'hi tractaren només assumptes de 

tràmit i, com veurem, del perill del refugi que encara es 

construïa a la plaça del Raval. I setze dies després es 

constituí una Comissió Gestora nomenada pel general en 

cap de l'exèrcit del centre del general Franco. (20) 
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01. BARRI DE LES PATAES 

 

El barri de les Pataes prengué el nom de l'hort sobre el 

qual es va construir, encara que en alguns documents 

consultats apareix (en tot o en part) amb la denominació 

popular de barri franco-espanyol i també amb el nom 

oficial de barri de Serrano. Aquesta fou la primera nova 

peça de ciutat que es va projectar i construir al nou-cents 

a Elx. Es trobava situada a ponent dels barris del Carme i 

de Sant Miquel, construïts uns anys abans, formant una 

unitat amb ells i continuant-los cap a llevant, amb el 

mateix traçat dels carrers i amb la mateixa amplaria —

entre sis i vuit metres tan sols—. El barri de les Pataes es 

recolzava en el camí vell de Santa Pola —o carrer de la 

Porta de la Morera— al sud del barri, i aprofitava, com 

els altres, els avantatges de localització que els oferia la 

proximitat de la carretera d'Alacant al nord, i de la 

carretera de Dolors a l'oest. Una primera promoció feta 

per Antoni Ceva urbanitzà els terrenys immediats al barri 

del Carme i una segona promoció feta per Antoni Serrano 

urbanitzà la major part de l'hort —a ponent del camí que 

esdevindria carrer de Daoiz— fins els horts de Manxon i 

del Cura, els quals, encara avui en dia, limiten el barri per 

llevant. 

El 1900 l'Ajuntament veié una instància 

subscrita per Antoni Ceva i Lafuente, en la qual 

demanava  

"autorización para urbanizar un huerto de su propiedad 

denominado 'De las Patadas' y, además, que con el fin de 

embellecer la proyectada barriada, se le permita la apertura de 

una calle que partiendo de la bifurcación del camino del huerto 

de los Toros termine en el camino viejo de Santa Pola, 

permutando el terreno de esta nueva vía por el del expresado 

camino." 

En aquest cas, com al barri de Sant Miquel, es 

presentà amb la instància un petit projecte composat de 

memòria i plànol. (01) En aquest expedient de 

construcció d'un nou barri informà per primera vegada la 

Comissió d'ornat i policia urbana, la qual no trobà cap 

inconvenient en que es tallassen les palmeres de l'hort i 

s'hi construís el barri projectat, com tampoc en permetre 

que es fes la permuta que demanava Ceva del nou carrer 

pel camí rural existent. La destrucció de les palmeres no 

preocupà en absolut l'Ajuntament, com tampoc havia 

preocupat uns anys abans la tala dels horts de la Puça i 

del Pinyol per a fer els barris del Carme i de Sant Miquel. 

Ara, en canvi, en una progressiva complexització del 

procés d'ocupació del territori agrari, hi hagué un cert 

interès municipal per les obres d'urbanització, la qual 

cosa, d'altra banda, era lògica hagut compte de la 

sensibilitat que envers el tema s'arrossegava des de final 

del vuit-cents. Així, l'aprovació es féu amb quatre 

condicions de policia urbana, les quals es referien a 

l'encintat de voravies del carrer permutat, a la numeració 

de les cases i de les mansanes, al compliment de les regles 

de salubritat i d'higiene i a la situació dels forns d'algeps i 

de calç: 

"Diose lectura del informe suscripto por los Sres. que componen 

la Comisión de Ornato, en el que proponen lo siguiente: 1º. Que 

no hay inconveniente en que se ceda a Don Antonio Ceva 

Lafuente el camino rural de la travesía del partidor, toda vez que 

su superficie es menor a la que en equivalencia comprende la 

calle que lo ha de sustituir y además resulta una vía más cómoda 

para la circulación pública. 2º. Que debe obligarse al solicitante 

a que divida con el correspondiente muro las aceras del arroyo 

en la calle que ha de sustituir al camino. 3º. Que se le obligue a 

la numeración de casas y manzanas con arreglo a la vigente 

legislación. 4º. Que se atienda al cumplimiento de las reglas de 

salubridad e higiene que quedan consignadas, además de las que 

están prescriptas en los bandos de buen gobierno y de las que en 

lo sucesivo puedan dictarse y 5º y último: que a menos distancia 

de 150 metros del barrio no se establezca ningún horno de yeso 

ni de cal." (02) 

Dos mesos després, el 23-06-1900, l'Ajuntament 

concedia ja llicència a Antoni Ceva per a fer una casa de 

planta baixa, donant com a referència per a l'alineació les 

façanes de les cases veïnes ja construïdes. A la sol·licitud, 

Ceva exposava que ja s'havia autoritzat 

"la construcción de un barrio en el terreno que ocupa el huerto 

de mi propiedad en 21 de abril último" 

per la qual cosa demanava ocupar un tros de camí "entre 

la línea antigua i la nueva" —resultat de fer recte el 

carrer— la superfície del qual era de 184 m2, dels quals 

demanava ocupar i edificar 62 m2 per a fer una casa. 

Segons l'acta municipal, la casa es pretenia fer  

"aprovechando parte de un terreno que en figura triangular 

resulta después de trazada la línea recta en la proyectada calle 

de Antonio Ceva, del barrio en construcción del huerto 

denominado de las Patadas, cuya casa se levantará contigua y 

siguiendo su alineación a la de Don Hilario Fuster." (03) 

Segons l'expedient instruït per a fer l'obra, Ceva 
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era "matriculado en el consulado de España en Oran" i 

potser d'aquí li vingué la denominació de barri 

franco-espanyol a la seua intervenció. Així, el 1901 un 

veí volia fer-se una casa en el barri que anomenava 

"Franco-español, o sea ensanche del barrio de San 

Miguel." (04) Amb tot, a l'alcalde li semblà impròpia la 

denominació "dada por el vulgo al barrio que se halla en 

construcción" i el Capítol acordà batejar-lo com a barri de 

"Nuestra Señora de la Asunción", en homenatge a la 

patrona, però aquest nom no va quallar i fou substituït pel 

nom de l'hort. (05) 

Ramos ha interpretat que Ceva construí el barri 

de les Pataes, mentre que Gozálvez suposa que l'aparició 

dels noms de Ceva i Serrano vinculats a aquest barri es 

devia tan sols a un canvi de propietari dels terrenys i que 

Serrano continuà endavant amb el projecte de Ceva. (06) 

Tanmateix, es tractà de dues intervencions diferents y 

successives, ja que, com hem dit, la intervenció de Ceva 

abarcà només la meitat de l'hort, comprenent els carrers 

situats entre el barri del Carme i el carrer de Daoiz. Fet i 

fet, el 1902, Ceva demanava donar de baixa en la 

contribució territorial el seu hort, el qual titulava "de las 

Patadas", perquè es trobava ja parcel·lat i "vendido en 

pequeñas parcelas para edificar", ço és convertit en barri 

de cases. Ceva hi exposava que la superfície de l'hort de 

la seua propietat era de set tafulles, una octava i dotze 

braces, limitant per llevant i per migdia amb un altre hort 

d'Antoni Serrano i Micó. (07) En efecte, el 1904 

l'Ajuntament va veure un escrit d'aquest Antoni Serrano i 

Micó on es demanava 

"licencia para urbanizar el huerto llamado de 'Les Patades', 

conforme al plano que acompaña a su instància." 

En aquesta ocasió es demanava urbanitzar la part 

de l'hort compresa a ponent del carrer de Daoiz. El plànol 

d'aquesta part de l'hort fou dibuixat a escala 1:500, i el 

signà el pèrit agrícola Francesc Picó —autor d'altres 

treballs semblants— el 06-08-1904. Picó hi dibuixà una 

quadrícula elemental que prolongava, de llevant a ponent, 

els carrers que ja hi havia establerts als barris del Carme i 

de Sant Miquel, (Velarde, Alfons el Savi i José Ramos) i 

creà de bell nou el carrer de Velázquez per tal de 

subdividir millor les illes de cases. Tots quatre es 

tancaven per llevant amb una tira de cases, la qual definia 

la voravia est del carrer d'Antoni Sansano i Fenoll. De 

nord a sud hom preveia fer aquest carrer d'Antoni 

Sansano i Fenoll i el carrer de Beethoven. El conjunt 

venia limitat pel carrer de la Porta de la Morera (aleshores 

encara només camí vell de Santa Pola i després, de 

Federico García Sanchiz) i pel carrer de Daoiz, obert ja 

pel Ceva. La sol·licitud de Serrano, amb la documentació 

tècnica subscrita per Picó, es passà a informe de la 

Comissió de policia i obres, (08) vist l'informe de la qual 

s'acordà exposar al públic el projecte durant quinze dies 

perquè hom pogués presentar reclamacions. (09) Unes 

setmanes més tard, abans que l'Ajuntament resolgués res, 

Serrano presentà un altre escrit en el qual demanava que 

"se de el nombre de 'Barrio de Serrano' al proyectado en el 

Huerto de 'Las Patadas', y se le autorice para utilizar en la 

realización de dicho proyecto de barrio un metro y ochenta 

centímetros del camino llamado 'de los Toros' para cubrir la 

acequia del mismo y ceder, en cambio, a la vía pública, dos 

metros de terreno colindante con dicho camino, propiedad del 

solicitante y de Carlos Antón Boix." 

L'Ajuntament acordà unir aquesta nova petició a 

l'expedient, per tal de resoldre el tema conjuntament amb 

la resta del barri. (10) Finalment, encara el mateix 1904, 

l'Ajuntament va veure el resultat de l'exposició al públic, 

durant la qual no sols no hi hagué cap reclamació, sino 

que, pel contrari, es van presentar diversos escrits de total 

adhesió a la proposta de tallar l'hort de palmeres per a 

edificar-hi cases. Segons l'acta municipal, 

"en el plazo en que la solicitud ha estado expuesta al público 

han comparecido cuatro vecinos de esta ciudad, manifestando 

que la apertura de dicho barrio la consideran una mejora para 

Elche, sin que haya formalizado oposición alguna." 

Així, doncs s'aprovà 

"el plano de urbanización del huerto de las Patadas y (...) se 

construya en éste un nuevo barrio llamado de 'Serrano'." 

L'Ajuntament també autoritzà l'alineació que es demanava 

en l'escrit posterior, tapant un tros de la sèquia de reg, 

sempre que s'obtingués prèviament el permís de la junta 

d'aigues. (11) En aquest barri de les Pataes, el 1909 es 

definí encara l'alineació del camí a l'hort dels Bous o 

carreró dels Bous, demanada per Carles Antón i Boix, un 

dels socis propietaris dels terrenys, com hem vist. 

Aquesta alineació s'ajustava al que s'exposava en un 

informe de la Comissió de policia i obres i amb ella es 

definí el traçat de l'actual carrer de l'Escultor Capuz, el 

qual aleshores va rebre el nom de carrer de Melilla, 

"por haberse trazado en los días de combate y pelea que nuestras 

heroicas y victoriosas tropas han tenido con los moros del Rif." 

(12) 

Amb el barri de les Pataes s'intentava 

regularitzar cap a llevant l'incipient quadrícula encetada 

vora el carrer de l'Almòrida pels barris del Carme i de 

Sant Miquel, establint carrers aproximadament 

perpendiculars als de Velarde, infant Don Manuel i José 

Ramos, els quals anaven en direcció de llevant a ponent i 

es prolongaven a través de l'hort de les Pataes. Les illes 

de cases resultants foren de petites dimensions, 

adequades, però, per a la construcció de cases de planta 

baixa sobre solars d'entre 80 i 120 m2, seguint un tipus 

unitari del qual parlarem més endavant. 

El 1913, en el moment d'iniciar-se la 

transformació urbanística de la ciutat, i ja encetat 

l'eixample de ponent, diversos veïns dels barris de les 

Pataes, de Sant Miquel i del Carme, sol·licitaren que no 

es tancàs el carrer de Velarde per unes obres que hi havia 

projectades, ço és que tots els carrers traçats en direcció 

de ponent a llevant es poguessen prolongar, en lloc de 

quedar tallats com preveia el plànol de Picó. Després d'un 

debat sobre el tema entre els regidors, l'Ajuntament 

aprovà que el carrer transversal no tancàs el barri, mesura 

amb la qual es permetia 

"la prolongación de las calles de Velarde y de sus paralelas, 

denominadas de Daoiz, Espartero y de Don José Ramos, en 

dirección a los terrenos pertenecientes a la señora Castaño", 

ço és en direcció als horts de Manxon i del Cura. (13) Fet 

i fet, aquest mateix any de 1913, encara es va preveure la 

continuació del barri de les Pataes cap a llevant, 
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urbanitzant l'hort limítrof, conegut avui en dia com hort 

de Manxon, el qual es trobava situat entre l'hort de les 

Pataes —ja urbanitzat per Serrano— i l'hort del Cura. 

Francesca Castaño i Sànchez, propietària d'aquell hort —

dit aleshores de Belet— demanà urbanitzar-lo, la qual 

cosa li resultava summament senzilla, ja que, com hem 

vist, s'havien deixat obertes embocadures que 

continuaven els carrers del barri de Serrano. Tanmateix, 

el plànol presentat per la Castaño era summament 

primitiu i deficient des del punt de vista tècnic, ratllat a 

llapis en paper mil·limetrat, amb una incorrecta projecció 

ortogonal del conjunt, sense escala ni dibuix dels carrers, 

i no hi ha notícia que s'arribàs a tramitar. (14) Per tant, 

aquest hort no s'ocupà aleshores i quan més endavant, el 

1933, com veurem, es tornà a intentar parcel·lar, ja era 

massa tard, per a fer-ho: declarada d'interès social la 

conservació dels palmerars d'Elx, el límit de separació 

entre la ciutat i els horts començava a quedar fixat, de 

manera que aquest hort de Belet o de Manxon ha pogut 

arribar més o menys sencer fins a nosaltres. 

La idea que els carrers no quedassen tancats, 

sinó que es poguessen prolongar, tenia una gran força 

durant les primeres dècades del nou-cents. Els veïns 

pretenien, així, evitar els atzucacs, els quals els mateixos 

promotors estaven disposats a deixar per tal de traure més 

rendiment del terreny. El 24-03-1910 també hi hagué una 

sol·licitud dels veïns del barri de Sant Miquel perquè 

s'uniren el carrer d'Alfons XIII i la carretera d'Alacant, 

evitant el cul de sac que es formava al nord del carrer de 

Velarde. Tanmateix, l'Ajuntament no donà contestació i 

l'edificació de la carretera d'Alacant es féu sense 

interrupció, deixant dos lamentables culs de sac a les 

seues espatlles, al barri de Sant Miquel, els carrerons 

anomenats avui en dia de Joan Baptista Sala i de Vicent 

Guirau. (15) 

El barri de les Pataes ja estava totalment ocupat 

amb cases devers el 1927, ja que aquest any, el periòdic 

Amanecer donà la noticia de la col·locació d'una làpida, 

costejada per subscripció popular, amb el nom d'Antoni 

Sansano i Fenoll —fundador del cor Clavé— al carrer 

homònim del barri, el qual era l'últim en sentit nord-sud, 

ja en el límit de llevant entre la ciutat compacta i els horts 

de palmeres. El cas és que a les fotografies de l'acte i de la 

processó cívica que el va precedir, ja es pot veure 

totalment ocupat el barri amb casetes de planta baixa. (16) 

Tanmateix, alguns carrers no van tenir nom fins ben 

avançats els anys trenta, com ara el carrer de Velázquez, 

batejat per la Comissió Gestora de l'Ajuntament el 1935. 

(17) 
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28-08-1927, portada i p. s/n. 

(17) Comisión Gestora, acta del 10-04-1935, AHME. 

 

02. BARRI DE CHINCHILLA 

 

Un altre barri que es va construir a la vegada que el de les 

Pataes fou el de Chinchilla, situat al nord-est de la ciutat, 

justament enfront del barri setcentista de les Illetes, vora 

el camí vell d'eixida cap a Alacant, entre aquest i un altre 

camí, dit de la Barrera (actual carrer del Dr. Jiménez 

Díaz). El 1902 l'Ajuntament va veure una instància de 

Joaquim Chinchilla i Agueda en la qual demanava permís 

per a tallar el seu hort de palmeres i fer un nou barri, al 

qual tenia pensament de posar el seu nom, ço és 

"solicita autorización para urbanizar un huerto de su propiedad, 

situado en la calle Puerta de Alicante, ofreciendo el terreno que 

comprendan cuatro calles que lo cruzarán de norte a sur, o sea 

desde el camino viejo de Alicante, con dirección a la Alpujarra, 

y de levante a poniente, o sea desde el camino de la Barrera a la 

calle situación del huerto, todas ellas de ocho metros de anchura 

formando chaflanes el cruce de dichas cuatro calles, según se 

espresa con más detalles en un plano croquis que se acompaña a 

la instancia." 

L'Ajuntament va veure amb bons ulls aquesta 

nova iniciativa per a fer cases, tant per allò que 

considerava carrers amplis i rectes com pel fet que 

Chinchilla els cedís gratuïtament i així ho féu constar en 

acta: 

"lo espuesto por el solicitante debe estimarse como una mejora 

para el ornato y embellecimiento de la población, por la anchura 

y forma recta de las calles que se proyectan y que nada se pide 

tampoco por indemnización de los terrenos que se ofrecen en los 

beneficios de la vía pública." 

Per tant s'acordà per unanimitat autoritzar l'obra, 

com també guardar el plànol perquè servís per a regular la 

urbanització, ço és 

"aceptar lo propuesto por el Señor Chinchilla y que las 

construcciones de casas que en dicho barrio se intentan sean de 

completa conformidad a las líneas establecidas en el plano, que 

deberá quedar archivado en las oficinas municipales como 

antecedente para los casos sucesivos." (01) 

Com hem dit, aquest barri està situat vora 

l'eixida cap a Alacant, a llevant de les Illetes. El 

composaven només dos carrers perpendiculars entre si, el 

d'Andrés Torrejón, en direcció de ponent a llevant, i el 

d'Antonio Flores, en direcció de nord a sud. Per primera 

vegada hom subratllava el fet que els carrers havessen de 

tenir vuit metres d'amplària com també que els edificis 

devien formar xamfrans en l'encreuament, encara que 

summament reduïts, a penes 0,30 m. A l'expedient hi ha 

el plànol dibuixat pel mestre Pere Navarro a escala 1:200, 
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amb el traçat dels carrers i amb el dibuix de la 

parcel·lació. En aquest plànol s'evidenciava la creixent 

preocupació per la tècnica de dibuix de la ciutat conforme 

augmentaven els documents per a urbanitzar els barris, 

encara que només fos mitjançant l'avanç de la tècnica de 

parcel·lació. Així, el perímetre irregular de l'hort, el qual, 

d'altra banda, contenia ben poca superfície, s'aconseguia 

normalitzar i rendabilitzar al màxim mitjançant una creu 

de carrers que, en travessar la propietat pel bell mig, 

permetien la parcel·lació relativament fàcil en petites 

propietats dels quatre quadrants, de forma trapezoidal tots 

ells. La superfície urbanitzada era de 6.794 m2 i l'hort 

limitava per llevant amb el camí de la Barrera, per ponent 

amb "calle de su situación", ço és la Porta d'Alacant, pel 

nord amb el camí vell d'Alacant i per migdia amb l'hort 

dels hereus del marquès de la Romana. (02) 

La morfologia d'aquest barri era diferent de la de 

les Pataes, ja que les quatre illes de cases resultants eren 

trapezoidals, força irregulars, sense que es plantejàs la 

regularització dels solars ni la creació d'una quadrícula 

amb la qual encetar un creixement urbà, com sí que es féu 

uns anys després amb el veí barri de la Barrera. Pel que fa 

a la tipologia d'edificació, el barri de Chinchilla fou 

ocupat amb cases de planta baixa de característiques 

semblants a les de la resta de barris i eixamples de la 

primera meitat de segle a Elx a les quals ens referirem 

més endavant. El mateix 1902 hi havia ja diversos veïns 

que construïen cases en el barri de Chinchilla, ja que amb 

les pluges d'aquella tardor, hi va haver problemes 

d'inundacions i aquests veïns demanaren 

"que se rebaje el camino de Castilla para evitar que las aguas 

pluviales inunden las casas del barrio en construcción, situado 

junto al espresado camino, en el huerto de Joaquín Chinchilla." 

(03) 

És evident que la manca d'infraestructures en el 

barri (com en tots els altres barris contemporanis, inclòs 

el gran eixample de ponent) era absoluta i l'aigua buscava 

la vessant natural. Per a urbanitzar hi havia prou amb 

demanar permís a l'Ajuntament, fer un plànol parcel·lari, 

tallar les palmeres, aplanar el terreny i fer la divisió en 

solars. Era lògic, doncs, que hi haguessen inundacions si 

pensem que la topografia del territori agrari estava feta de 

manera que l'aigua de la pluja, especialment la que 

canalitzaven els camins, anàs als horts de palmeres per tal 

d'aprofitar-la en el reg. 

Durant tot el començament de segle es 

continuaren fent cases sense interrupció en el barri de 

Chinchilla. Així, el 1904 es donava permís a Rafael 

Antón i Macià per a fer una casa "en el solar que poseé en 

el huerto de la calle Puerta Alicante." (04) Aquest procés 

fou general en la construcció dels primers barris del tomb 

de segle situats a llevant de l'Almòrida. Tots ells s'anaren 

ocupant a la vegada durant les primeres décades del nou-

cents, moltes vegades sense acabar d'ajustar-se al plànol 

presentat prèviament i aprovat per l'Ajuntament, quan n'hi 

havia. L'ocupació, però, com diem, fou summament 

ràpida. Així, també el 1902 Rafael Ramos Bascuñana 

demanava permís 

"para abrir una calle en el Barrio de San Miguel, cuyo terreno 

cede al Ayuntamiento, y edificar cinco casas cuyas fachadas 

lindarán en la carretera del Alto de las Atalayas a Murcia, o sea 

en la calle prolongación de la Corredora." 

Aquests expedients en els quals es veia afectada 

la travessera de la carretera continuaven sent els únics que 

l'Ajuntament enviava sistemàticament a informe previ de 

la "Jefatura de obras públicas de la provincia, para que 

fije las condiciones a que ha de sugetarse " i en alguns 

cassos, s'arribaren a denegar les llicències sol·licitades. 

(05) 

D'altra banda, la necessitat d'unes mínimes 

infraestructures es féu notar d'immediat i, com era 

habitual aleshores, les reivindicacions del veïnat 

començaren per l'enllumenament públic. Així ho feren 

diversos veïns d'aquest barri el 21-12-1905, en demanar 

llum "en el barrio Nuevo llamado de la Puerta de 

Alicante." Vista aquesta sol·licitud l'Ajuntament acordà 

posar dos llums "en los sitios convenientes de las calles 

de dicho barrio." (06) També el 1908 l'Ajuntament acordà 

posar la numeració dels carrers dels barris de Sant Miquel 

i del Carme. (07) Fet i fet, l'inici de la construcció 

d'elements d'urbanització en aquests barris fou ràpida, 

com ho havia estat la construcció de les cases. Així, el 

1909 ja es pagava un rebut de 35 ptes. per haver fet la 

numeració de cinc nous carrers: els del Tinent Ruiz, 

Daoiz i Velarde al barri de les Pataes, i els d'Antonio 

Flores i d'Andrés Torrejón al barri de Chinchilla. (08) I el 

1911 un regidor demanava la col·locació de voravies al 

carrer de Daoiz, procurant que no fossen de ciment, sinó 

de baldosa o pedra, les quals es consideraven més 

higièniques. (09) El 1911 també el barri del Carme devia 

estar ja prou consolidat, ja que un regidor demanava que 

s'hi col·locàs una font, com també voravies en el carrer de 

José Ramos. (10) 
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(08) Ibídem, acta del 06-02-1909, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 17-03-1911, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 24-02-1911, AHME. 

 

03. HORT DE GIL 

 

L'hort de Gil tenia una forma allargassada i es trobava 

situat entre la rambla del Vinalopó a ponent, la carretera 

d'Alacant a Múrcia (en el tram que seria carrer d'Alfons 

XII) a llevant, el pont Vell al sud i el pont Nou al nord. 

En el terreny d'aquest hort no es formà un barri 

pròpiament dit, ja que per la seua situació i la dificil 

topografia, escalonada per a formar bancals fins gairebé 

el fons del riu, no fou possible el traçat i l'obertura de 

nous carrers. Tanmateix, com observa Gozálvez, aquest 

hort es trobava en un punt clau i tenia unes condicions 

excel·lents per a ser ocupat per l'edificació. (01) 
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L'estratègica situació de la zona, immediata a la plaça de 

Baix, el centre cívic de la ciutat, i l'embranzida industrial 

de les primeres décades del nou-cents, feren que aquest 

espai fos ocupat gairebé totalment per edificis industrials, 

no per cases d'habitatge. Les fàbriques de principi de 

segle necessitaven de grans immobles que, en plantejar-se 

com contenidors de gran superfície i volum i ocupar una 

gran quantitat de terreny, podien salvar —mitjançant 

grans naus disposades en semi-soterrani que 

s'escalonaven cap al llit del riu— les dificultats 

topogràfiques originades pels forts desnivells que hi havia 

entre el carrer i la rambla. D'altra banda, la construcció es 

podia fer a poc a poc, conforme es venien els solars i es 

tallaven les palmeres, sense que calgués fer cap plànol 

unitari ni cap projecte previ de conjunt. Així, per a definir 

aquesta nova peça urbana no es va traçar cap carrer 

interior, sinó que es considerà tot el conjunt com una 

única illa d'edificació, la qual es parcel·là en solars de 

poca façana i gran profunditat, adients per a la 

construcció de fàbriques com a grans contenidors entre 

mitgeres, les quals anaven des del carrer d'Alfons XII, on 

donava la façana, fins la rambla del Vinalopó on donaven 

les espatlles. Però, amb tot, la marginalitat de l'hort i les 

dificultats tècniques per a la urbanització, feren que l'hort 

de Gil no s'ocupàs fins després de la construcció del pont 

Nou, el 1911. 

D'altra banda, l'hort de Gil fou sempre un lloc 

conflictiu. Així, l'establiment d'indústries originà 

nombroses queixes del veïnat per la pudor que produïen 

les fàbriques, com també, abans, les hi havia hagut per la 

descomposició de l'aigua de la bassa de l'hort, on anava a 

parar bona part de les aigües negres de les cases de la 

Corredora, a través del conducte de la Palanca, del qual 

hem parlat en diverses ocasions. Així als anys deu hi ha 

consignades a les actes municipals i als periòdics 

nombroses queixes per la sentor de l'aigua estancada, com 

ara el 04-11-1914 quan consta que els veïns es queixaven 

de l'olor dels desaigües. (02) 

Com diem, l'hort s'ocupà d'una forma lenta, entre 

el 1911 i el 1924. La primera fàbrica que s'hi instal·là 

obtingué el permís municipal el 20-01-1911. Es tractava 

de la instal·lació d'una fàbrica d'electricitat sol·licitada 

per Antoni Bañó. (03) També el 1915 es demanà llicència 

per a obrir un "Salón Moderno junto al puente de 

Canalejas, en la calle de Alfonso XII", sol·licitud que 

s'envià a informes del mestre d'obres i de sanitat. També 

aquest establiment es degué aprovar i construir, ja que 

més endavant hi ha notícies que s'hi celebraven actes. 

(04) El 1917 l'Ajuntament veié una altra sol·licitud de 

llicència d'obres per a construir un edifici destinat a 

fàbrica subscrita per Jaume Anton i Mateu, gerent de 

l'empresa de teixits Anton i Cia. Malgrat trobar-se en 

dades tan avançades, a l'expedient no consta cap plànol 

del nou edifici sinó tan sols una breu memòria descriptiva 

signada per l'arquitecte Ildefons Bonells, la qual cosa no 

ens permet saber les sol·lucions constructives que hom 

donava a l'edifici. (05) Informada favorablement per la 

comissió, la concessió d'aquesta llicència s'aprovà i es va 

remetre a la delegació d'obres públiques per trobar-se 

situat el terreny vora la travessera de la carretera. (06) El 

1922 fou Vicent Sansano i Fenoll qui demanà llicència 

per a construir una fàbrica de lones en el que ja 

s'anomenava "antiguo huerto de Gil, en la calle de 

Alfonso XII." Tampoc en aquesta ocasió s'acompanyà cap 

plànol ni cap document gràfic de la nova fàbrica. (07) 

A l'informe de l'enginyer Mira del 1924 ja 

s'assenyalava que l'hort de Gil es trobava ocupat per 

l'edificació. I el 1930, segons Gozálvez, les nombroses 

fàbriques construïdes en els terrenys de l'hort de Gil feien 

que aquesta mansana fos una primerenca zona industrial. 

(08) La zona fou mantinguda pel Pla General del 1962 

com a industrial, però després de la revisió del Pla del 

1973, es convertí devers el 1979, mitjançant una gran 

operació immobiliària, en un gran edificis d'habitatges en 

altura. Com en altres ocasions hi quedà el topònim i el 

lloc és encara conegut com hort de Gil i fins i tot hi han 

sobreviscut algunes palmeres a les dues vores del pont 

Nou. 
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(05) Ibídem, acta del 30-03-1917; llig. 22, exp. 83, AHME. 

Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 124. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 04-05-1917, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 03-02-1922; llig. 22, exp. 110, AHME. 

(08) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 124, 

157-158. 

 

04. BARRI DE TRIPA 

 

El barri de Tripa, situat en l'extrem sud de la població, 

vora la carretera de Dolors, limítrof amb el raval de Sant 

Joan, fou un altre dels petits eixamples que es van 

construir sobre els horts de palmeres durant el primer 

quart del segle XX. Encara que aquest fou un de tants 

altres horts al nom dels quals hom posà l'article 

determinat i es deia "de la Tripa", en una nota escrita a la 

portada de l'expedient de construcció del barri, Ibarra 

advertia que no es devia dir així, "hort de la Tripa", sinó 

només "hort de Tripa" ja que prenia el nom d'un 

propietari anterior, Antoni Tripa. (01) L'hort de Tripa 

tenia forma triangular i es trobava situat al sud del raval 

de Sant Joan, perfectament del·limitat per tres vies: l'antic 

camí de les Portes Tafulles a ponent, la carretera de 

Dolors a llevant i el carrer de la Mare de Déu de 

l'Assumpció, límit del raval, al nord. La carretera de 

Dolors, on es fossilitzà, com hem vist, el cardo maximus 

de la centuriació d'Illice, tenia importància dins del terme 

municipal d'Elx perque era la via principal d'unió entre la 

ciutat i l'extens i poblat camp del sud, la qual cosa motivà 

que s'assentassen en els nous barris del sud molts 

llauradors. (02) 

Gozálvez ha assenyalat que fou l'elevat 

creixement demogràfic d'aquests anys allò que provocà la 

urbanització de més horts, malgrat l'èxit i la rápida 

extensió de l'eixample de ponent que, com veurem, 

començà a construir-se cap al 1910 i fou una iniciativa 
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pública que conllevà la prohibició d'edificar en els horts 

de palmeres. (03) Així, a la vegada que hi havia una 

intensa edificació en els barris del Pont Nou i de l'Asil —

en aquest eixample de ponent—, el 1922 l'Ajuntament va 

veure la instància i el plànol presentats per Mariana 

Garcia i Melero "que proyecta construir una barriada en 

el antiguo huerto llamado de la Tripa." La Corporació 

acordà enviar la documentació a la Jefatura provincial 

d'obres públiques perquè l'informàs, ja que, com hem dit, 

el nou barri es trobava situat vora la carretera de Dolors 

"y que, despachado este trámite, se someta a informe de la 

Comisión de Policía, a fin de que proponga lo que entienda 

procede en cuanto se relacione con el interés del ornato 

público." 

El plànol per a urbanitzar l'hort fou redactat, com 

el de les Pataes, pel pèrit agrícola Francesc Picó i Ripoll, 

però aquest document no es troba inclòs dins l'expedient. 

(04) 

El 24-03-1922, l'Ajuntament donà el permís, 

però hi va haver un cert debat entre els regidors en 

plantejar-se la qüestió de l'amplària que havien de tenir 

els vials, vuit o deu metres. També hi va haver un cert 

canvi respecte a les consideracions i les condicions 

imposades en els barris anteriors, sobretot pel que fa a les 

obres d'urbanització. Així, l'informe de la comissió 

preveia que el terreny que havien d'ocupar els carrers, se 

cedís gratuïtament per a via pública, "sin ninguna clase de 

indemnización por parte del Ayuntamiento." També es 

preveia que "las fachadas de las casas serán previstas de 

aceras a cargo exclusivo de los dueños de cada una", com 

també la necessitat de que l'Ajuntament donàs la línia 

prèviament al començament de l'obra. Segons el projecte, 

l'amplària dels carrers havia de ser de vuit metres. 

Aquesta mesura, tanmateix, motivà un debat entre els 

membres de la Corporació. El regidor Dídac Pasqual i 

Oliver impugnà l'informe 

"por estimar que especialmente la calle Central debe ser de 

anchura lo menos de diez metros para favorecer las condiciones 

de salubridad de la barriada y la plantación de árboles si algún 

día se acordara dotarla de una alameda que embellezca el 

aspecto de la vía pública sin entorpecer la circulación y tránsito 

por la misma." 

També proposava que les cases de tots els nous 

barris tinguessen, com a mínim, quatre metres de llum, ço 

és de façana. Tanmateix, els membres de la comissió 

defensaren el seu informe i, per tant, que es 

mantinguessen els carrers amb vuit metres d'amplària, 

"pues atendiendo el escaso tránsito de carruages que tendrá la 

barriada, la circulación siempre estará expedita por estar 

demostrado que del centro de la población existen calles de 

menos anchura y muchísimo más tráfico y la circulación es fácil 

y cómoda en todo momento." 

Després de votar, s'aprovà el projecte presentat, 

amb els vuit metres d'amplària previstos per al carrer 

central i, ja en aquella mateixa sessió, s'aprovà també que 

es formulassen propostes de noms per als carrers del 

barri, com també procedir a retolar-los. (05) La setmana 

següent, el 31-03-1922, s'acordà que el carrer central del 

barri dugués el nom de Joaquín Santos, 

"personalidad de relieve en la población que, por su gran 

cultura, y entusiasmo patrio había contribuido a la implantación 

de diferentes mejoras de orden moral y material." (06) 

Aquest carrer central era l'espina dorsal del barri i 

perpendiculars a ell hom en disposava tres més de carrers, 

els quals anaven des del Filet de Fora al carrer de les 

Portes de les Tafulles, conformant, per les seues 

característiques morfològiques, una peça acabada, sense 

possibilitats de creixença pels horts veïns. Es formaven, 

així, vuit illes de cases de dimensions molt diferents, però 

força regulars, quadrades i rectangulars, a algunes de les 

quals hom instal·là fàbriques, però destinades 

majoritàriament part a cases de planta baixa que 

reproduïen el tipus de la casa del camp d'Elx, com veurem 

més endavant, sobre solars aproximadament rectangulars, 

de poca façana i gran profunditat, excepte en aquelles 

illes estretes on les cases arribaven a donar als dos carrers 

oposats. 

Les obres començaren d'immediat, ja que a 

l'estiu, el 14-07-1922, l'alcalde exposava les gestions fetes 

amb el propietari de l'hort per a resoldre el problema del 

braçal de Nijassa de la sèquia Major, el qual quedava 

enmig d'un carrer. (07) I un mes després es donava 

compte que per a sol·lucionar la urbanització del barri, el 

nivell de Nijassa es rebaixaria fins on ho permetés el 

nivell de l'aigua. (08) Encara a finals del 1922 començà a 

fer-se l'edificació. I el 1924 s'acordá que el nou barri de 

Tripa dugués el nom de Francesc Cantó. (09) Tanmateix, 

el nom dels tres carrers transversals al de Joaquin Santos 

no es posaren fins el 1935 i l'Ajuntament els va dedicar a 

Rubén Darío, Isaac Peral i Francisco Torregrosa. (10) 

 

NOTES 

(01) Llig. 8, exp. 74, AHME. 

(02) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 147-148. 

(03) Ibídem, p. 121. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 17-02-1922; llig. 8, exp. 74, 

AHME. Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 121. 

(05) Libro de Cabildos, acta del 24-03-1922, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 31-03-1922, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 14-07-1922, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 25-08-1922, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 06-03-1924, AHME. 

(10) Comisión Gestora, acta del 10-04-1935, AHME. 

 

05. BARRI DE LA BARRERA 

 

Malgrat les reiterades prohibicions de tallar palmeres i les 

aïrades protestes que ja s'havien deixat sentir, als anys 

vint encara es va tallar l'extens hort de la Barrera per a 

construir el barri homònim, al nord de la carretera 

d'Alacant. Aquest barri de la Barrera es trobava situat a 

llevant del barri de Chinchilla i, en certa manera, el 

continuava, malgrat l'irregularitat del seu perímetre i el 

seu traçat, recolzant-se en la carretera d'Alacant i en 

l'antic camí de la Barrera (futur carrer del Dr. Jiménez 

Díaz), les dues vies amb les quals feia cantó pel ponent i 

pel migdia el nou barri. El traçat del barri de la Barrera, 

per primera vegada en aquestes actuacions parcials, es féu 

a esquadra, amb carrers perpendiculars i paral·lels a la 

carretera d'Alacant, amb illes rectangulars que esdevenien 
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trapezoidals per a adaptar-se al límit de ponent (carrer de 

Jiménez Dlaz). (01) Aquest traçat permetia que el barri es 

desenvolupàs fàcilment pels seus voltants, com així ho 

féu, a més d'una fàcil divisió en solars de 100-120 m2, 

perfectament regulars i molt escaients tant per a fer cases 

de planta baixa com de planta baixa i pis, solució aquesta 

poc habitual encara aleshores als nous barris d'Elx. 

El 23-03-1923 l'Ajuntament va veure l'instància i 

el plànol presentats pel representant dels propietaris, el 

marquès de Peñafiel, la comtessa de Melgar, la comtessa 

de Luna i la comtessa d'Oliva. Els nobles demanaven 

permís "para convertir en parcelas edificables dicha finca, 

formando una barriada con arreglo a dicho plano." (02) 

Aquest "Plano de urbanización del huerto de la Barrera", 

com directament es titulava, havia estat dibuixat, com 

molts altres dels que hem vist, pel pèrit agrícola Francesc 

Picó i Ripoll, a escala 1:500, qui l'havia signat el 

10-03-1923. Tècnicament es tracta d'un document més 

avançat que els anteriors plànols parcials d'eixamplament, 

tant per la regularitat dels carrers i de les illes com per 

l'adaptació a les preexistències i la voluntat de ser, d'igual 

manera que l'eixample de ponent, una trama que pogués 

continuar-se pel territori veí. No debades comptava, com 

a línia reguladora de l'ordenació, amb el potent eix que 

era la carretera d'Alacant. Picó preveia la disposició d'una 

quadrícula de mansanes rectangulars, les quals es 

prolongaven fins més enllà dels límits de l'hort, amb una 

voluntat d'ordenar un territori més extens. Com podem 

comprovar, ens trobem ja lluny dels presupostos tancats i 

limitats de Pere Navarro quan urbanitzà l'hort de 

Chinchilla. Picó disposava quatre tires d'illes de nord a 

sud i tres de llevant a ponent. Segons els seus càlculs, 

l'hort a urbanitzar tenia una superfície de 19.163 m2, dels 

quals 13.593 eren "para la urbanización", i la resta, 5.570 

m2, "lo ocuparán las calles." La migradesa dels espais 

públics seguia sent notòria, ja que es preveia que tots els 

carrers tinguessen vuit metres d'amplària i l'illa tipus fos 

de 60x30 m. Amb d'altres illes més curtes l'edificació 

s'adaptava als límits no ortogonals de l'hort per llevant i 

per ponent. (03) 

L'únic tema sotmés a discussió per l'Ajuntament 

fou precisament l'amplària dels carrers, ja que una vegada 

aconseguit que els carrers fossen rectes i la quadrícula 

homogènia, aquest tema era tot el leit-motiv dels plànols 

d'urbanització, tant per a tècnics com per a polítics. Féu 

l'informe l'enginyer Joan Senabre, autor, com veurem, de 

diversos plànols de parcel·lació a l'eixample de ponent, 

qui, respecte a l'amplària dels carrers, fou de l'opinió que 

"toda vez que Elche carece de Proyecto de ensanche 

legalmente autorizado", s'havien de complir "las 

soberanas disposiciones [que] regulan el ancho de las 

calles en diez metros." També plantejà la necessitat de 

tenir en compte la part urbanitzada situada al sud de la 

carretera. Tanmateix, l'Ajuntament no va considerar 

aquest aspecte. (04) 

Aprofitant el fàcil sistema de creixença del barri, 

el 1924 Antoni Peral i Diez demanà continuar cap a 

llevant el barri de la Barrera i el mateix Picó féu el plànol 

de continuació dels carrers i les illes de cases i el signà el 

12-03-1924. Aquesta fou una intervenció de reduïdes 

dimensions que només prolongava els carrers en mitja illa 

de cases més. Tanmateix, hi havia diferències 

substancials amb la urbanització de l'hort de la Barrera, 

no debades la destrucció d'aquell hort el 1923 fou la més 

polèmica de totes i intensificà la campanya de la premsa 

d'Elx i de Madrid en defensa de les palmeres. Així, 

l'amplària dels carrers es projectava ja directament de deu 

metres, com havia informat Senabre i acordat 

l'Ajuntament que havien de ser els de l'altre, i 

s'especificava que se cedia a via pública un metre més 

vora la carretera d'Alacant. La postura oficial envers les 

palmeres havia canviat una mica i el promotor ja 

exposava que 

"con motivo de recientes disposiciones, hago constar para los 

efectos procedentes que no existen en la finca más que algunas 

palmeras a la parte este, junto al linde, que no dificultan la 

realización del proyecto, que se puede llevar a la práctica sin 

arrancar ninguna de ellas." 

En aquesta ocasió fou l'enginyer Sebastià 

Canales qui féu l'informe favorable i el 27-03-1924 el 

projecte d'urbanització fou aprovat per l'Ajuntament. (05) 

El 1935 es van batejar diversos carrers del barri de la 

Barrera, els que duien el noms de Rafael Salazar Alonso, 

Marcel·lià Coquillat, Dr. Giménez Díaz i Gabriel i Galan 

(ara de Miguel de Unamuno). (06) 

 

NOTES 

(01) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 121. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 23-03-1923, AHME. 

(03) Llig. 15, exp. 2/222, AHME. 

(04) Ibídem. 

(05) Llig. 16, exp. 1/65, AHME. 

(06) Comisión Gestora, acta del 10-04-1935, AHME. 

 

3.01. DEBAT URBANÍSTIC 

 

Durant el primer quart del nou-cents aparegué a Elx el 

mateix fenomen que havia començat a les grans ciutats de 

l'Estat espanyol durant la segona meitat del segle anterior. 

En paraules de Piñón i Alonso de Armiño, el fort 

increment de la població urbana i la ràpida formació d'un 

mercat immobiliari orientat al monopoli, originaren una 

aspiració generalitzada de les ciutats a estendre els seus 

límits, i l'opinió pública de moltes ciutats espanyoles 

s'interessà per projectes d'extensió urbana, els eixamples, 

el debat i l'execució dels quals ocuparen les dècades d'ans 

i després del tomb de segle. (01) A Elx, el tema de 

l'eixample, unit al de la reforma de la ciutat antiga, 

expressat com "la qüestió del plànol d'Elx", ocupà l'opinió 

pública i les sessions del Municipi a partir dels anys deu, 

quan ja s'havia consolidat l'embranzida industrial iniciada 

a final del vuit-cents i els partits polítics i les 

organitzacions sindicals i empresarials havien esdevingut 

importants associacions amb una intensa presència en la 

vida ciutadana. En el desenvolupament d'aquest debat 

influïren diverses circumstàncies: hi coincidí l'estada a 

Elx de César Cort i els seus alumnes de l'Escola 

d'Arquitectura de Madrid, els quals feren diversos 

exercicis amb Elx com objecte de treball; s'hi barrejà la 

important qüestió de la defensa dels horts de palmeres, 
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que fou definitiva a l'hora de definir la morfologia de la 

ciutat; hi influí la tasca periodística més intensa que 

dugué mai a terme sobre temes urbans Pere Ibarra, ja 

entre els seus 60 i 70 anys; i arribà a Elx l'efecte de la 

popularització arreu l'Estat de noves propostes de 

fragment de ciutat, com ara la ciutat lineal i la ciutat jardí, 

amb el tipus d'habitatge unifamiliar, model d'expansió en 

el qual influïren les lleis de cases barates del 1911 i el 

1922. Tot plegat, el debat urbà que es donà durant els 

anys deu, vint i trenta, configurà un ric panorama el qual, 

d'altra banda, era perfectament conseqüent amb el ric 

moment cultural, social i polític que vivia la ciutat. 

 

NOTES 

(01) Luís Alonso de Armiño i Juan Piñón, "Le città e 

l'urbanistica in Spagna durante l'ottocento", 1989, Storia 

Urbana, núm. 46, p. 26. 

 

00. CÉSAR CORT I ALUMNES 

 

Un episodi d'especial interès de la urbanística a Elx, tant 

pel significat cultural com per l'estat d'opinió que ajuda a 

crear fou l'estada a la nostra ciutat en visita de pràctiques 

en desembre del 1921 dels alumnes de l'últim curs 

d'urbanistica de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, 

assignatura de la qual era catedràtic aleshores l'arquitecte 

César Cort Botí.  

Recordem que César Cort fou l'autor d'un dels 

pocs manuals escrits en castellà de la urbanística clássica, 

Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, redactat 

prenent com a model els manuals germànics i com a 

leitmotiv l'estudi de la ciutat de Múrcia, per a la qual 

l'arquitecte va preparar un extens i complet projecte de 

reforma, eixample i sanejament on aplicà les seues idees 

sobre "urbanologia", com ell anomenava el nou 

coneixement disciplinar. En aquesta interessant obra, 

gairebé un tractat, summament culte, Cort reelaborava i 

exposava els temes favorits de la urbanística clàssica, els 

quals discutia i raonava, traent-ne conclusions i 

exemplificant-los. A més, inclogué com apèndix una 

abundant i estimable informació fotogràfica de la ciutat, 

com també plànols d'eixample i reforma i nombrosos 

projectes de construccions i jardins redactats per ell 

mateix per a Múrcia. (01) Com assenyala Terán, el llibre 

de Cort tenia un caràcter de compendi o de tractat, ja que 

el projecte d'eixample i reforma de Múrcia 

s'acompanyava d'un heterogeni conjunt de coneixements 

diversos que anaven des de la tècnica vial —amb estudi 

de perfils i traçat d'encontres— fins l'estètica urbana de 

les perspectives i fons visuals; des del traçat de parcs i 

jardins fins el que Cort anomenava "nucleologia", a 

propòsit de la qual exposava idees d'organització cel·lular 

del cos urbà amb limitacions a la grandaria, dins la 

teorització anglosaxona derivada de Howard i reelaborada 

als Estats Units. (02) Aquest llibre duia un pròleg del 

mateix Joseph Stübben, qui, segons els Collins, al llarg 

dels seus 92 anys, fou una figura de gran activitat i 

eminència en el camp del planejament urbà, camp que, en 

vida seua, passà de ser un moviment germànic a tenir un 

abast universal. Unwin reclamava per a Stübben un lloc 

preeminent en la urbanística europea de principi del nou-

cents, referint-se a ell com al 

"Dr. Stübben, al que tanto deben todos los urbanistas, y al que 

reconozco con agradecimiento mis propias deudas, por mucha 

más información de la que aquí podría especificar." (03) 

El pròleg de Stübben, datat el 1929, set anys 

abans de la seua mort el 1936, era significatiu, malgrat la 

curta extensió, ja que s'hi mostrava l'apreci que l'alemany 

tenia per l'obra de l'espanyol, especialment pel 

"mérito que se granjea en un país donde creo que todavía no ha 

logrado suficiente difusión la literatura urbanista." 

Des del punt de vista disciplinar, Stübben 

subratllava les recomanacions que feia Cort de 

"las idees de Unwin sobre distribucion para que las ciudades no 

se dejen ensanchar siempre en forma cerrada más alla de un 

cierto límite, sino que, al contrario, la extensión se lleve a cabo 

en lo posible, por medio de ciudades satélites enlazadas entre sí 

por vías adecuadas y separadas al propio tiempo por 'superficies 

verdes'." 

Stübben parava esment també en les referències 

que es feien al treball de Cort dels espais lliures, els quals 

havien d'envoltar "el cuerpo principal de la ciudad", la 

xarxa de carrers, la parcel·lació de solars, "los requisitos 

artísticos", la reforma dels barris vells i la formació dels 

voltants "con arreglo a planos que deberán asímismo 

prepararse." Finalment Stübben considerava que els 

estudis i les propostes arreplegats al llibre de Cort sobre 

Múrcia eren importants no sols per a la pròpia ciutat, sino 

també per al conjunt de la displicina urbanística: 

"la esencia variada y copiosa de la obra de Cort, no ha de 

reportar tan sólo una mayor extensión de estos importantes 

conocimientos en España, que tan beneficiosos pueden ser para 

el porvenir de sus ciudades, sino que la obra, con sus abundantes 

sugerencias, viene a enriquecer en buena hora la literatura 

técnica universal." (04) 

Tant la presència física dels alumnes de Cort, 

prenent dades i fent dibuixos pel carrer, com l'exposició 

que se'n féu uns anys després d'aquells treballs a l'alcaldia 

suposaren la presència viva a Elx i amb temes sobre Elx 

del, en paraules de Ribas, 

"vell i important tema de la composició urbana, que van tractar 

Cerdà, Stübben, Sitte, Garnier, Unwin o Gibberd." (05) 

El viatge dels alumnes de Cort suposava la 

presència a Elx de l'herència dels primers moments del 

noucentisme, en l'etapa entre 1909 i 1917, quan, segons 

Ignasi Solà-Morales, s'originaren uns canvis tan profunds 

que han tingut conseqüències que s'estenen fins la dècada 

dels anys cinquanta. Aquests anys, a ciutats com ara 

Barcelona, hi hagué, segons Solà, un moment d'enorme 

prestigi de tot allò que fos centroeuropeu: 

"des de les troballes formals de la Wagnerschule i la potent 

influència d'Olbrich en molts arquitectes catalans d'aquesta 

dècada, fins al coneixement de Camille Sitte i de Joseph 

Stübben com a reformadors de la ciutat vuitcentista, el prestigi 

germànic impregnava publicacions, propostes i dissenys d'un 

ample sector no solament d'arquitectes, sinó de reformadors 

socials, administrativistes i polítics." (06) 

Les idees i propostes arrelades en Stübben que 

arribaren a Elx de la mà de Cort, dels treballs dels seus 

alumnes i del seu llibre sobre Múrcia, tingueren 
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incidència en la pràctica urbana durant el nou-cents, tant 

pel debat plantejat als anys vint, en especial pels escrits 

de Pere Ibarra sobre la ciutat publicats als periòdics 

locals, com, sobretot, per la presència que, durant els anys 

quaranta i cinquanta, van tenir aquestes idees, debats i 

conclusions en els treballs de formació de l'eixample de 

Carrús i del Pla General, gràcies a l'arquitecte Antoni 

Serrano i Peral, amic personal de Cort, qui posseïa un 

exemplar del llibre sobre Múrcia, subratllat i anotat, 

especialment les parts relatives a la projectació de 

determinats temes urbans. 

Cort i els seus alumnes vingueren durant el mes 

de desembre del 1921 i van romandre uns vuit o deu dies. 

A Elx i sobre Elx van fer molts treballs i estudis, com ara 

l'alçament del plànol de la ciutat i de diversos espais 

urbans, un projecte de reforma viària, estudis de 

projectació d'edificis i elements urbans inclosos en la 

trama urbana antiga, reforma del traçat de carrers i places, 

projectes de sanejament i projectes d'eixample. El resultat 

comprenia una extensa col·lecció de plantes, alçats i 

perspectives fets a llapis, tinta, aiguades i aquarel·les. La 

ciutat se'n féu ressò de la visita des d'un bell 

començament. Així, segons Ibarra, el 09-12-1921 

l'Ajuntament tingué noticia de la 

"comisión que se avecina, de alumnos de la Escuela Superior de 

Arquitectura." (07) 

La visita es ressenyà també al periòdic La 

Defensa del 11-12-1921, on es deia que els alumnes 

"desde el primer momento se habían desparramado por la 

población dándole a nuestras calles una animación inusitada." 

Hom afegia que 

"vienen de ejercicio de prácticas y han escogido esta ciudad por 

su importancia y fama histórica", 

com també que la finalitat dels treballs era 

"levantar el plano de Elche, conforme a lo que es y debiera ser y 

tomar apuntes de los monumentos, edificios, escudos y relieves 

que de reconocido mérito en esta ciudad existen." (08) 

Ja des del primer moment, el mateix 1921, La 

Defensa reclamà que s'aprofitàs l'estança dels alumnes de 

Cort per a dibuixar el plànol d'Elx, una de les aspiracions 

més sentides de la població que es podia trobar a la 

premsa de l'epoca: 

"pues liberales ni conservadores se atrevieron a llevar a la 

práctica lo que figura como firme resolución del pueblo en 

general y de su municipal representación, he aquí que, como 

llovidos del cielo, llegan a nuestra ciudad, los alumnos del 

último curso de la Escuela de Arquitectos de Madrid, dirigidos 

por su digno Profesor, D. César Cort, a quienes desde este lugar 

y momento damos nuestra más cordial bienvenida, y a cuya 

disposición sincera y desinteresadamente nos ofrecemos. La 

ocasión debe aprovecharse, y ahora o nunca debe quedar 

constituido nuestro Plano, ya que los mencionados alumnos 

llegan hasta nosotros en ejercicio de prácticas, y traen el 

propósito de ejecutarlo." (09) 

Ibarra també se'n féu ressò de l'esdeveniment a 

les seues efemérides locals, donant la data del 07-12-1921 

per a l'arribada dels alumnes, ço és la "visita de los 

alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid." (10) 

Després de prendre in situ apunts i dades de 

l'estat de la població i fer diverses aproximacions als 

problemes plantejats, els alumnes continuaren treballant a 

Madrid durant la resta del curs acadèmic. Així, Gozálvez 

i la revista Arquitectura dónen el 1922 per a la visita a 

Elx de Cort i els alumnes. Gozálvez no arribà a conéixer 

cap d'aquells treballs, però remarcà la seua importància en 

considerar que foren "cuantiosos y bien hechos a juzgar 

por las referencias." I afegia que 

"el ilustre urbanista ha tenido la amabilidad de informarme 

sobre la extraordinaria calidad de estos trabajos, entre los que, 

aparte del plano de la ciudad, se confeccionaron muchísimos 

dibujos sobre edificios que debían conservarse y perspectivas de 

los lugares donde se hallaban." (11) 

Els dibuixos foren exposats el 1922 a Madrid, en 

l'Academia de Bellas Artes de San Fernando. Conscients 

de la importància d'aquells treballs, des de l'Ajuntament 

d'Elx es començà d'immediat a fer gestions per tal 

d'exposar-los aquí, però aquest fou un procés summament 

lent que no donà fruits fins tres anys més tard. Amb tot, ja 

el 26-05-1922 la Corporació va debatre el tema en una 

sessió municipal i l'alcalde exposà les gestions fetes 

"a fin de conseguir una copia de los planos y trabajos llevados a 

cabo por la Escuela Superior de Arquitectura cuando en el año 

último se designó esta población para ejercicios de prácticas, 

por considerar que, de los muchos estudios ejecutados existirían, 

indudablemente, algunos de aplicación para el fomento y 

desarrollo del ornato público, como alineación de calles, 

alcantarillado, etc." 

L'arquitecte César Cort exposà en una carta que 

considerava fàcil conseguir del director de l'escola que 

"con todos los trabajos que abarcan los diferentes aspectos de la 

población en épocas antiguas, lo que es actualmente y lo que es 

susceptible de que sea en el porvenir, se organizara aquí una 

exposición de arte, como la realizada en Barcelona con motivo 

del reciente Congreso de Arquitectura, donde fueron admirados, 

con merecido elogio, los esfuerzos y labor meritoria de los 

alumnos." 

En el debat suscitat posteriorment al consistori, 

el regidor Alonso, arreplegant la proposta de La Defensa, 

considerava d'interès que l'Ajuntament obtingués una 

còpia d'aquells treballs, ja que podien ser 

"base para la organización de un plano general que garantice la 

corrección de las corruptelas que por multitud de causas se han 

tolerado en las líneas de construcciones de edificios." 

Un altre regidor, Oliver, insistia en que 

"había sido siempre un sueño dorado la consecución de un plano 

general de Elche donde estuvieran delineadas todas las calles 

actuales y, al mismo tiempo, aparecieran trazadas también todas 

las alteraciones o correcciones encaminadas a la obtención del 

mejoramiento de la urbanización general." 

Finalment, el Capítol acordà que la presidència 

s'encarregàs de l'assumpte, fent les despeses que hi 

calgués. (12) 

El mes següent es tornà a tractar el tema i en la 

sessió del 09-06-1922, el Capítol llegí una carta de Cort 

"ofreciendo ayudar cuanto pueda en la empresa de organizar 

aquí una exposición de los trabajos que en el viaje de prácticas 

realizaron sus alumnos." 

Davant l'oferiment de Cort la Corporació ratificà 

l'autorització a l'alcalde per a que fes les gestions 
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pertinents. (13) Tanmateix, uns mesos després, el 

10-11-1922, la Corporació va veure una altra carta de 

Cort en la que deia que els treballs dels alumnes no es 

podrien enviar fins gener, i només amb l'autorització 

prèvia del director de l'escola. (14) L'any següent, el 

08-06-1923 l'Ajuntament acordà demanar oficialment a 

l'escola una còpia del plánol d'Elx. (15) Però aleshores 

Cort contestà que no era possible, ja que els originals es 

trobaven a la "Exposición Internacional de trazado de 

poblaciones que se está celebrando en Gottenburgo 

(Suecia)", així que l'enviarien més tard. (16) El 

23-12-1923 Ibarra consignà a les seues efemèrides que els 

treballs dels estudiants d'arquitectura havien estat 

"elogiadísimos", probablement en aquesta exposició de 

Gottenburg. (17) Així, com veiem, malgrat la constant 

preocupació que mostrà pel tema la societat il·licitana i 

malgrat les nombroses intervencions i propostes hagudes 

en les sessions de l'Ajuntament, no es va aconseguir res i 

la deixadesa municipal aturà el tema els anys següents. 

Gozálvez arriba a suposar que l'exposició d'aquells 

treballs no s'arribà a fer mai. (18) Però no fou així. 

Finalment, la primavera del 1925, els treballs foren 

exposats a l'alcaldia. Bàsicament consistien en plànols i 

dibuixos sobre estudis de clavegueram, reforma de 

carrers, projectes de nous edificis o elements urbans i 

restauracions d'edificis o de conjunts antics, segons 

informava Ibarra en la crònica que en féu, assenyalant, a 

més, que els trobava molt del seu gust: 

"La colección de dibujos la forman: cuatro planos cuyos títulos 

son: Red de evacuación de aguas sucias; Plano de reforma de 

Elche y de la zona de reforma; Plano de circulación y tráfico y 

Plano de la ciudad y ensanches. Aumentan el valor de estos 

trabajos, media docena de Estudios de detalle acuarelados, 

proyectos artística y bellamente trazados, de las reformas de 

algunos puntos locales ideados por los ilustrados alumnos que 

vinieron a Elche y cuyos excelentes dibujos hacen honor a la 

Escuela Superior de Arquitectura. El conjunto de la colección 

resulta bello y armonioso." (19) 

Els plànols i projectes dels alumnes de Cort, a 

més del seu propi valor disciplinar, tingueren per a la 

ciutat, quan s'hi van exposar, l'efecte de desencadenar un 

procés de discussió i debat que tenia com objecte la 

pròpia ciutat. La conseqüència d'aquest debat fou la 

introducció de la urbanística (plans i projectes urbans) en 

l'àmbit cultural, social i polític d'Elx, com també deixar 

fixats els elements fonamentals de la formació de la ciutat 

moderna posats en pràctica en la postguerra: plànols 

d'eixample, plànols d'alineacions i reformes, construcció 

d'equipaments, etc. En conjunt, aquesta exposició suscità 

en els periòdics una certa polèmica que participava del to 

del debat urbanístic entre progressistes i culturalistes, 

especialment per la presa de posició d'Ibarra en una 

extensa sèrie d'articles sobre el tema titulada "Por y Para 

Elche. Exposición artística en l'alcaldia", on exposava les 

seues idees sobre la construcció de la ciutat, com veurem 

més endavant. 

Bona part d'aquells treballs es pergueren en la 

guerra d'Espanya, segons informà Cort a Gozálvez. (20) 

Però, afortunadament, a més de les referències que s'hi 

troben als articles d'Ibarra, hom pot veure una mostra 

prou indicativa del valor d'aquelles exercicis a la revista 

Arquitectura de Madrid de juny del 1922, com el mateix 

Cort ens féu saber, abans del seu òbit. (21) També un 

d'aquells projectes, pintat sobre llenç, es quedà en la 

col·lecció de Pere Ibarra, pot ser com a regal per les 

atencions que l'erudit tingué amb els alumnes. Aquest ha 

estat l'únic dibuix original que hem pogut veure, ja que, 

com tota la col·lecció d'Ibarra, passà a ser propietat de 

l'Ajuntament d'Elx, romangué una temporada al museu 

arqueològic municipal i s'allotjà després a l'arxiu històric 

municipal. Aquests projectes i documents no sols aporten 

dades de gran interès sobre l'Elx dels anys vint i sobre el 

procés de formació de la ciutat moderna, sinó que foren 

una fita en la creació d'un pensament urbanístic modern a 

Elx i en la reflexió sobre la pròpia ciutat, encara que els 

resultats pràctics de l'educació impartida per Cort només 

es poden veure d'una forma parcial. Com es pot 

comprovar pels dibuixos que coneixem, ens trobem 

davant l'aplicació pràctica de les teories dels tractadistes 

de la urbanística clàssica sobre la intervenció en la ciutat, 

definint amb delicadesa i cura respecte a allò existent les 

característiques formals del nou traçat urbà i de les noves 

arquitectures. 

Això és així, tant des del punt de vista dels 

resultats pràctics, com des del punt de vista dels 

plantejaments teòrics. En efecte, a l'article d'Arquitectura, 

la redacció de la revista, en fer la presentació del viatge i 

explicitar els objectius didàctics, deia que amb els treballs 

a Elx 

"los futuros arquitectos pusiéronse en contacto prácticamente 

con algunos de los problemas que han de solicitar más tarde su 

actividad. Y al trabar íntimo conocimiento con los edificios de 

una antigua villa española, recibieron una lección insuperable de 

sencillez, de armonía, de sentido práctico, es decir, de 

arquitectura." 

Segons aquest escrit de presentació, el punt 

central del treball havia estat la urbanització de la ciutat i 

els dibuixos n'eren un complement: 

"Además del ensayo de urbanización, y como complemento 

suyo, los alumnos hicieron una serie de dibujos rebosantes de 

gracia y buen gusto, varios de los cuales reprodúcense en estas 

paginas. Algunas personas demasiado exigentes tal vez critiquen 

en ellos una excesiva tendencia a la lámina, es decir, a obtener 

sugestivos efectos pictóricos en el proyecto, a costa de la 

arquitectura", 

però, malgrat això, els resultats de l'experiència mereixien 

l'elogi de la redacció de la revista, qui era de l'opinió que 

"por la forma en que se hizo, como por el resultado obtenido, 

fué extraordinariamente interesante esta excursión, demostrativa 

de lo que pueden hacer, sin otros recursos, el entusiasmo y la 

facultad de organización de un profesor." (22) 

Un alumne descrivia a continuació els 

preparatius per al viatge, feia diverses observacions sobre 

les façanes i la distribució de les cases de l'arquitectura 

tradicional urbana d'Elx, relatava una visita que feren a 

l'Alcúdia, els monuments i la història de la ciutat i 

l'ambient urbà que hi trobaren, explicava el mètode de 

treball, els exercicis realitzats i unes conclusions dels 

estudis fets sobre Elx. En aquest text es descriuen 

perfectament els objectius del treball, la metodologia i 
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l'ambient de l'excursió: 

"se encomendó a cada alumno la preparación de los datos 

referentes a un aspecto distinto: unos se ocuparon de la historia, 

otros de climatología, otros de Ordenanzas municipales, etc. 

Pero antes de salir vimos que los datos que desde Madrid 

pueden obtenerse no son muy completos; por ejemplo, no se 

puede contar con un plano de la ciudad; varios alumnos de 

Topografia se ofrecen a acompañarnos, constituyendo un grupo 

que pronto lleva el nombre de brigada taquimétrica. En fin, una 

noche cruzamos la llanura de la Mancha y amanecemos en la 

costa levantina, templada y luminosa [...]. Aquí, en las fachadas, 

no hay despiezos ni guarnecidos alrededor de los huecos; sólo 

una mancha blanca, donde cada hueco se acusa como un 

rectángulo. En lugar de la cornisa o el pesado alero no hay sino 

una recta que separa lo blanco de lo azul. [...] También es muy 

interesante la disposición interior de la casa humilde del país. 

Desde la calle, la puerta, abierta siempre de par en par, da 

entrada a un gran zaguán, que es donde se hace la vida, 

sirviendo a la vez de sala y comedor, y aún a veces de cocina y 

hasta de dormitorio [...] es la calle la que es prolongación de 

esta pieza, pues en ella trabajan el alpargatero y el cordelero, y a 

ella van sacando, conforme mejora el tiempo, la mesa del 

comedor, el fregadero. [...] Varios días hemos paseado por sus 

calles, midiendo, copiando o anotando, rodeados de chiquillos. 

Alguna vez el huertano, que pasa en su tartana, ha tenido que 

detenerse porque un artefacto que se apoya sobre tres patas 

obstruye la calle; y otro día la gente mira a lo alto sorprendida 

por el ruido del motor de un aeroplano; es Fernando Salvador, 

que completa su colección de fotografías con algunas vistas de 

la ciudad, cuyo caserío extiéndese entre los bosques de palmeras 

por las carreteras de Santa Pola, de Dolores, de Orihuela. Todas 

las tardes, cuando acaba la luz, nos reunimos con D. César en el 

Ayuntamiento, para que nos prepare el tajo y cambiar 

impresiones, ya que durante el día apenas nos vemos, pues con 

objeto de que ningún trabajo se repita, cada grupo tiene señalada 

para estudiar una zona de la ciudad. Ya en Madrid, y con todos 

los datos necesarios, comienzan los proyectos de reforma, el de 

alcantarillado, ensanches, grandes vías de trafico, etc. Es muy 

notable la actuación del profesor en todos estos trabajos, 

dirigiéndolos pasivamente. Las ideas fundamentales que se 

contienen en las reformas se han aceptado después de la 

discusión y el acuerdo de todos los alumnos, y no por 

imposición de la idea del profesor, que algunas veces ha sido 

rechazada, y en todo caso ha tenido el mismo valor que la de 

cualquier alumno. Los casos de desacuerdo se han resuelto por 

votación. Así, es inútil decir que las calles estrechas y torcidas, 

los callejones sin salida, y, en general, todo lo pintoresco, ha 

tenido sus apologistas. Pero las soluciones aceptadas no caen ni 

en lo ingenieril ni en lo futilmente pintoresco. Por ningún 

concepto se ha tolerado la transgresión de las leyes de la 

higiene, y en lo demás se ha buscado el equilibrio entre el punto 

de vista puramente utilitario y la idea de conservar la 

espontanea fisonomía del conjunto, que es el más alto valor 

estético de la ciudad, mejor que este o aquel monumento 

aislado, a pesar de poseerlos tan bellos." (23) 

En aquest valuós document es palesa, com 

veiem, tant la pedagogia emprada per Cort i els resultats 

obtinguts, com la influència de l'ambient i les idees 

tolerants i de debat defensades aleshores en la cultura 

espanyola pels homes de la Institución Libre de 

Enseñanza. Aquest text, summament modern, enllaçava 

amb les idees noucentistes de l'època i, fet i fet, s'hi parla 

de la ciutat d'Elx per primera vegada des d'una 

perspectiva urbanística i disciplinar moderna, amb 

problemes i necessitats de reformes, ben lluny de les 

palmeres evanescents, les imatges orientalistes i els 

paisatges africanitzants descrits pels viatgers del tomb de 

segle. Com podem veure, hi ha un gran contrast entre 

l'imatge pintoresquista que donaven d'Elx aquells viatgers 

i la de ciutat moderna i culta, amb voluntat de ser-ho, que 

donaven alguns diaris i homes de lletra il·licitans dels 

anys vint i de la qual se'n feien ressò Cort i els alumnes a 

l'hora de projectar l'urbanisme. 

A la mostra de dibuixos que coneixem i a les 

descripcions que féu Ibarra, podem comprovar com hi 

havia l'aplicació dels criteris i principis de composició de 

ciutats exposats per Sitte i Unwin. Així, hom pretenia 

trobar i crear perspectives urbanes i les reformes de la 

ciutat anaven acompanyades sempre d'estudis dels nous 

edificis que, amb una cuidada arquitectura, jugaven un 

paper fonamental en la recreació de la ciutat. Els alumnes 

tenien molt en compte la relació entre urbanisme i 

edificació proposada per Unwin, sobretot des del punt de 

vista de l'efecte que els edificis tenien sobre la ciutat. (24) 

Així, al projecte de museu per a Ibarra, un edifici cúbic, 

amb dues cares formant cantó i amb dues cares 

envoltades per passatges interiors, hi ha present quelcom 

de les idees d'Unwin sobre l'arquitectura i els carrers 

rectes. Com proposava Unwin, l'estudiant trencava 

l'alineació recta del carrer, per tal d'evitar la monotonia 

que podia produir-se 

"debido al hecho de que el aspecto de la calle se mantiene 

similar a lo largo de todo su recorrido y que la perspectiva bajo 

la que se observan los edificios, excepto aquellos que están en 

primer plano o son elementos de fondo, tiende a destruir todo el 

interés que pueden tener." 

Com assenyalava Unwin, i feia l'alumne 

"dicha desventaja se puede en cierto modo contrarrestar 

mediante la interrupción cuidadosa de la alineación de los 

edificios." (25) 

També l'efecte d'un edifici situat en perspectiva 

al final d'un carrer era present en l'obertura de vies, com 

ara el carrer d'Alfons XII, amb el campanari de l'esglèsia 

de Sant Joan al final, projecte que el mateix Ibarra 

considerava d'interès i on se seguia la recomanació 

d'Unwin segons la qual, 

"una calle rectilínea que conduce a un elemento de fondo, por 

sencillo y banal que resulte, produce a menudo un efecto muy 

satisfactorio. Resulta sin duda rígido y formal, pero al menos es 

seguro." (26) 

També Cort, al seu llibre sobre Múrcia, 

recomanava aquest efecte de perspectiva dels carrers 

principals sobre elements arquitectònics i exposava que al 

seu projecte de reforma i eixample 

"la mayor parte de las vías se han pensado de manera que las 

vistas resulten cerradas por algún edificio o elemento 

arquitectónico de importancia, cuando tal disposición no pueda 

perjudicar la función que en la estructura general tengan 

asignada." 

Cort posava nombrosos exemples de vies 
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projectades enfrontant a torres i façanes. D'entre ells, 

"la gran vía que conduce desde el puente viejo a la puerta de 

Orihuela se ha trazado de manera que el primer tramo, desde el 

puente viejo hasta la catedral, enfila la torre y desde la catedral 

a la plaza de Santa Eulalia también las perspectivas, en uno y 

otro sentido, nos ofrecen como remate las torres de la iglesia por 

un lado, y la de la catedral por otro." (27) 

Pel que fa a la tasca d'intervenció en la ciutat 

antiga d'Elx amb el propòsit de valorar els edificis 

existents, un dels projectes més interessants fets pels 

alumnes, per la vinculació als postulats tardomodernistes i 

noucentistes, era la de reforma del carrer Major de la 

Vila, descrita per Ibarra, amb la qual es pretenia unir 

visualment el palau dels Altamira i la torre del Consell, 

amb un efecte de perspectiva emparentat amb les 

actuacions de Doménech, Puig i Romeu a la via Laietana 

barcelonina. Així, segons Ibarra 

"[la] reforma de la calle Mayor Ciudad es dibujo, que aun 

cuando de gran efecto artístico, irrealizable a todas luces. 

Seguramente que una ancha vía rectilínea, tomando como 

puntos de partida y terminación, respectivamente, la puerta del 

palacio de Altamira y la Lonja de la torre del Concejo, sería de 

un grandísimo efecto. Pero hemos de considerar con 

imparcialidad que la tal mejora, cuyo coste excesivo la pone y 

seguramente la pondrá siempre, fuera del alcance económico de 

nuestras arcas municipales, es irrealizable." (28) 

Finalment consignem que els alumnes de Cort 

estudiaren també l'eixample de la ciutat, encara que no 

coneixem tal document, ja que ni Ibarra en parlà ni fou 

reproduït a Arquitectura. Més que l'eixample, com veiem, 

foren els plànols de reforma de barris i carrers ja 

existents, allò que ocupà fonamentalment l'activitat dels 

alumnes i l'atenció posterior de la societat il·licitana. Amb 

tot, més endavant tornarem sobre els aspectes estructurals 

del plànol de reforma urbana proposat pels alumnes de 

Cort. 
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01. UNA CIUTAT LINEAL 

 

Després de l'exposició dels treballs dels alumnes de Cort i 

en relació amb la campanya de premsa en defensa de les 

palmeres, el 1923, a la revista La Ciudad Lineal va 

apareixer un article titulat "Las palmeras de Elche y la 

Ciudad Lineal. Para las señoritas de Elche." L'autor, 

Hilarión González del Castillo, relacionava la defensa 

dels horts amb la necessitat d'eixample o creixement de la 

ciutat i amb la idea de ciutat lineal i exposava l'interès de 

fer una ciutat lineal entre Elx i Santa Pola, al voltant de la 

carretera que, en línia recta, uneix ambdues poblacions. 

(01) 

Hilarión González del Castillo, advocat i 

diplomàtic, fou, segons Terán, el més culte i preparat 

teòric de la ciutat lineal, autor de molts treballs plens de 

cites i d'observacions que acrediten la cultura de l'autor i 

la seua capacitat, tant d'assimilació del moment urbanístic 

europeu com de síntesi per a elaborar les seues pròpies 

conclusions en relació amb la linealitat urbana. González 

del Castillo, segons Terán, tingué freqüents contactes amb 

la Garden Cities and Town Planning Association i es 

mostrà sempre impressionat per l'enfocament britànic i la 

base institucional de què gaudia l'urbanisme a Gran 

Bretanya. Segons Terán, per a González del Castillo, la 

ciutat lineal era sempre un tipus de ciutat jardí i no tingué 

inconvenient en proposar modificacions importants a la 

idea d'Arturo Soria, per tal de contestar les crítiques que 

se li feien pels teòrics de la Garden City. Els seus treballs 

foren abundants i, com observa Terán, mostren una 

extensa labor intel·lectual. Així, el 1919 presentà a 

l'Exposició de la Reconstrucció de Brussel·les un elaborat 

projecte de "Ciudad Lineal belga"; el 1921 publicà un 
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croquis de ciutat lineal colonitzadora de Ceuta a Tetuan i 

el 1928 concursà a una convocatòria feta per l'Ajuntament 

i la Diputació de Barcelona "para buscar el remedio a la 

congestión de las urbes, especialmente Barcelona, i a la 

despoblación de los campos", amb una proposta de 

desenvolupament de ciutats lineals pel territori de 

Catalunya, concretament com a eixamples de les quatre 

capitals provincials, com a element d'unió entre Reus, 

Tarragona i Salou i com a forma colonitzadora de camps 

deserts entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la 

Geltrú, estudi aquest darrer ja aparegut a la revista La 

Ciudad Lineal el 1921. El 1929, amb l'arquitecte chilé 

Carlos Carvajal, redactà també un informe sobre "Las 

poblaciones lineales, urbanas y agrícolas" per al president 

de la República de Chile. El 1931, en fi, l'òrgan de la 

Garden Cities and Town Planning publicà "A Spanish 

view on London's future", article on González del Castillo 

proposava una xarxa de ciutats lineals a Londres, unint 

les ciutats jardins existents entre si i amb la ciutat central. 

(02) 

Com diem, la breu exposició de González del 

Castillo sobre Elx es publicà a la revista La Ciudad 

Lineal l'any següent al de redacció dels treballs dels 

alumnes de Cort i poc després que aquells treballs 

s'exposassen públicament a Madrid. Coincidí, a més, amb 

la campanya de defensa de les palmeres promoguda per 

Ibarra, concretament amb la lectura al rei en la visita que 

féu a Elx d'un memorial on es demanava la protecció dels 

horts. D'aquest episodi no fou només significatiu el fet 

que un teòric de la importància i significació de González 

del Castillo escrigués i publicàs una proposta de ciutat 

lineal per a Elx, vinculant-la a la defensa de les palmeres, 

sinó que era simptomàtic de l'ambient cultural que es 

respirava a la nostra població el fet que els redactors de 

Nueva Illice parassen esment i es preocupassen de 

llegir-lo, valorar-lo i reproduir-lo en la seua revista, com 

també que Ibarra el transcrivís i en guardàs una còpia a 

l'Arxiu històric municipal. La proposta urbanística no li 

motivà cap comentari al nostre cronista, però sí que ho 

féu la mancança d'exactitud del titular de l'encapçalament, 

"Para las señoritas de Elche." En una nota manuscrita, 

Ibarra, irònicament, advertia que 

"el autor del adjunto artículo ha sufrido un trastueque en su 

información. Las señoritas aludidas ofrecieron a S. M. ramos de 

flores, los fabricantes, botas de caza, título honorario de 

presidente del círculo, D. Carlos Sánchez, petición de la 

excelencia para esta Corporación, D. Tomàs Alonso, alcalde, y 

la instància para conseguir se ponga coto a la tala de estos 

palmerales, este humilde cronista." (03) 

Al seu article, González del Castillo feia una 

extensa exposició de les característiques i els avantatges 

de la ciutat lineal. Així, insistia en la idea que la ciutat 

lineal era 

"a la vez sistema de arquitectura de ciudades y de colonización 

y repoblación de campos, una ciudad razonable, previamente 

planeada, en la que los espacios libres (vías públicas, huertas, 

jardines privados y parques públicos) ocupan mucho más 

terreno que los espacios edificados; en la que todas las casas 

están rodeadas de terreno destinado a huerta o a jardin; en la que 

todas las calles y plazas están plantadas de arbolado abundante." 

També considerava que era possible l'aplicació 

de la teoria de la ciutat lineal a Elx, ja que 

"la ciudad lineal, verdadera y hermosísima ciudad-jardín, 

verdadera ciudad-bosque, que es de aplicación general en toda 

nuestra España, aplicada en Elche haría que esa ciudad se 

ensanchara extendiéndose por la llanura, sirviéndole de calle eje 

(característica de toda ciudad lineal) la actual carretera de Elche 

a Santa Pola, convenientemente ensanchada y transformada en 

una gran avenida de 40 o 50 metros de anchura. Y pasando junto 

a la albufera y saneando terrenos pantanosos y poblando tierras 

desiertas y enriqueciendo y fertilizando campos deficientemente 

cultivados, la ciudad lineal llegaría hasta el mar." 

El model de ciutat lineal proposat al voltant de la 

carretera, summament recta, com diem, que uneix Elx i 

Santa Pola, no s'apartava de l'estricte tipus de divisió del 

territori de la ciutat lineal establert per Arturo Soria. Així, 

hom hi disposaria 

"una zona residencial o urbana a ambos lados de la gran avenida 

central o calle eje. Una zona industrial destinada a fábricas, a 

talleres, a barriadas obreras en que el obrero viva junto a la 

fábrica en casa hogar rodeada de terreno abundante destinado a 

huerta y jardín. Una zona agrícola en que se practique una 

agricultura científica y una ganadería razonable, productoras 

ambas de incalculable riqueza, con caserías y barracas y huertos 

de naranjos, granados y almendros, y arrozales y ricos alfafares 

que permitan siete o más cortes al año, como en la huerta 

riquísima de Valencia. Y como límites laterales de esa ciudad 

jardín lineal, de esa ciudad-bosque, dos amplias zonas forestales 

que formen un gran parque de aprovechamiento comunal con 

verdes praderas y frondosos bosques en que se cultiven 

infinidad de árboles frutales, maderables y de adorno, como 

alcornoques, eucaliptos, almendros, naranjos y limoneros y 

desde luego, en gran abundancia y en riquísima variedad, esas 

esbeltas palmeras." 

Per a fer possible la construcció d'aquesta ciutat, 

González del Castillo comptava amb el nou sistema de 

regs posat en ús per la companyia Riegos de Levante i 

amb l'adquisició de 

"3.000 a 4.000 hectáreas de tierras planas, baratas, desiertas y 

pobremente cultivadas; y con un plan meditado de colonización 

y repoblación se haría en pocos años una ciudad lineal levantina 

que diera colocación a muchos millones de pesetas, que atrajera 

muchos industriales españoles y extranjeros, que diera empleo a 

muchos obreros y que hiciera que se establecieran infinidad de 

colonos españoles y extranjeros, pequeños propietarios 

agricultores que cultivaran su campo, que vivieran en su casa, 

uno y otra adquiridos a plazos largos a fuerza de previsión y de 

trabajo honrado." (04) 

Aquesta nova ciutat, segons l'autor, en atraure 

els habitants d'Elx cap a ella, faria que se salvassen els 

horts, objectiu desitjable que, com veiem, vindria a 

sumar-se als grans avantatges funcionals de les ciutats 

lineals. Es curiós constatar com s'unien en aquest article 

la modernitat de la idea urbanística i la retòrica de l'estil i 

el contingut literari. Tot el text té un to utopista, icàric, de 

felicitat paradisíaca, de bon salvatge natural i vegetal, a 

més d'un cert carrinclonerisme propi de l'autor, qui, per a 

defensar la ciutat lineal, recorria sovint a l'elogi del bon 

clima, de la bellesa de les dones il·licitanes i de la 

laboriositat dels habitants d'Elx. Mes enllà d'aquests 
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arguments anecdòtics, com és evident, la novetat raïa en 

el fet de proposar la construcció d'una ciutat lineal per a 

salvar les palmeres, la qual cosa, efectivament, hauria fet 

que Elx no cresqués en forma de taca d'oli o de corones 

concèntriques, sinó de tota una altra manera, linealment, 

perfectament ordenada, deixant lliures d'edificació tant els 

horts de palmeres com el territori que envoltava la ciutat 

antiga. 

Tampoc no deixava de ser important el fet que 

per primera vegada es plantejàs en aquest article com a 

defensa de les palmeres la seua multiplicació com a 

vegetal urbà, vinculat als carrers, places i jardins de la 

ciutat, com també als boscos que havien d'envoltar la 

ciutat lineal. En aquesta proposta, per primera vegada a 

Elx deixava de considerar-se com a prioritari el valor 

productiu de la palmera i es considerava el seu valor 

ornamental. Fet i fet, en aquesta època, a Alacant els 

carrers ja s'havien omplert de palmeres i també avingudes 

com el passeig de Colom, a Barcelona o la avinguda de 

l'Antic Regne a València. Però, amb tot, bàsicament, la 

proposta de l'article de González del Castillo era la 

d'establir una empresa per a urbanitzar el territori. No 

debades, com han obervat Piñon i Alonso de Armiño, el 

negoci era un component important de les propostes de 

Arturo Soria, val a dir que la de Soria obria una nova 

visió i una nova escala a la promoció immobiliària. Així, 

la ciutat lineal concebuda, sobretot, com a empresa, es 

trobava també en la proposta de ciutat lineal per a Elx i 

hom hi feia càlculs per tal de demostrar com seria de fàcil 

i de rentable la iniciativa. (05) 

Contemporàniament a aquesta proposta teòrica 

no realitzada mai, justament a finals dels anys vint, com 

veurem més endavant, començà a construir-se a Elx una 

ciutat jardí enllà els horts de palmeres, entre les carreteres 

d'Alacant i de Santa Pola, on la societat El Hogar Jardín 

comprà uns terrenys per a fer xalets, els urbanitzá, els va 

vendre i es començaren a fer cases. Malgrat no tenir més 

incidéncia directa en la realitat urbana que l'anticipació de 

la construcció d'aquesta ciutat jardí, a la proposta de 

González del Castillo hi havia quelcom de clarivident, 

d'anunci de futur. Així, la gran avinguda de 40 o 50 m. 

d'amplària que s'hi plantejava, s'assemblaria molt a la 

avinguda de la Llibertat, construïda als anys vuitanta 

sobre el ferrocarril soterrat, la qual ja fou proposada com 

a eix comarcal pel Pla General del 1973 i ha esdevingut el 

gran eix lineal de la ciutat de la fi del nou-cents. També 

les curves dels carrers d'El Hogar Jardin tenien una certa 

semblança formal amb la curva generatriu de la Ciudad 

Lineal de Soria a Madrid. I, en fi, a les dues vores de la 

pròpia carretera de Santa Pola, on devia haver anat la 

nostra ciutat lineal, s'han fet el darrer terç del segle XX, un 

al costat de l'altre, en parcel·les de 2.000 o 3.000 m2, els 

xalets més luxosos de tot el camp d'Elx. 

 

NOTES 

(01) Hilarión González del Castillo, "Las palmeras de Elche y la 

Ciudad Lineal", Nueva Illice, 01-07-1923, p. s/n. 
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02. DE LA PREMSA 

 

Durant les primeres decades del nou-cents es van 

multiplicar a Elx els periòdics que, com hem vist, havien 

començat a publicar-se des de la meitat del segle anterior, 

i es convertiren en importants vehicles d'opinió per a 

persones, grups socials i partits polítics. Les nombroses 

publicacions periòdiques que s'editaven a Elx solien ser 

setmanaris i s'ocupaven, sobretot, de temes polítics i 

d'actualitat local. Ors, en la seua detallada catalogació de 

la premsa a Elx, ha consignat l'existència de 91 

publicacions periòdiques entre el 1836 i el 1980, de les 

quals, 56 nasqueren i es desenvoluparen entre el 1900 i el 

1930. (01) La premsa a Elx fou especialment abundant i 

intensa durant els anys vint i es convertí en un indicador 

immillorable de l'ambient cultural i intel·lectual que 

aleshores vivia la ciutat. Als nostres efectes són 

especialment interessants les notícies sobre l'activitat 

urbanística, sobre el procés de transformació de la ciutat i, 

sobretot, sobre les aspiracions de la col·lectivitat, 

protestes, esperances i qüestions urbanes que 

preocupaven l'opinió pública i els diferents partits polítics 

i grups socials. Com adverteix Ors, encara que puguen 

haver estat titllades de radicals, fins al 1930, les diferents 

publicacions exerciren el paper d'autèntics defensors del 

poble, de la moralitat administrativa, d'unes condicions de 

treball mínimament dignes per als obrers i del progrés 

cultural i social de la ciutat. En definitiva, amb 

l'escriptura i amb la creació d'empreses periodístiques, 

gairebé sempre deficitàries, la premsa aportà un 

considerable esforç al millor funcionament d'Elx i a la 

creació d'una nova concepció, percepció i aspiració 

envers l'espai urbà. (02) 

L'opinió pública, a través de la premsa escrita, 

arribà a tenir força incidència en els polítics que 

governaven el municipi i féu que en nombroses ocasions 

l'Ajuntament prengués part en sumaris instruïts contra els 

autors de determinats articles especialment punyents. (03) 

Però, com assenyala Moreno, els periòdics d'Elx es 

trobaven vinculats als diferents partits polítics que hi 

actuaven i la seua convivència, entre trets de pistola, 

segrestament de personalitats, etc. no fou gens pacífica. A 

més, al llarg de les primeres dècades del segle el 

panorama polític esdevingué summament complex i 

variant, segons les circumstàncies de l'Estat i les aliances 

que generaven. (04) L'estreta relació de la premsa d'Elx, 

moltes vegades de dependència directa, amb partits 

polítics i amb grups socials i culturals legalment 

organitzats, féu que moltes de les opinions dels 

articulistes es trobaren recolzades per una ideologia i un 

programa de govern . D'altra banda, la situació de forta 

espenta obrera, sindical i ideològica durant les primeres 

décades del nou-cents a Elx tenia certa relació amb la 

descrita pels clàssics, com ara Benevolo, per als moments 

inicials de la urbanística moderna, amb una classe obrera 
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emergent que prenia consciència de les incomoditats 

urbanes i de l'habitatge i exigia participar en les millores 

de la revolució industrial. Com ha assenyalat Benévolo, 

amb la presa de consciència de la classe obrera, malgrat la 

misèria present, les descripcions tristes i resignades de 

l'època preindustrial esdevingueren rebels i il·luminades 

per la fe en un futur millor. Després de la 

industrialització, la pobresa, condició suportada durant 

segles sense esperances d'una alternativa raonable, es va 

reconéixer com a misèria i fou vista des d'una perspectiva 

moderna com un mal que es podia i calia eliminar amb 

tots els medis dels quals es pogués disposar. (05) 

Com és obvi, la incidència crítica de la premsa 

en la política local, particularment en els temes de política 

urbana, fou especialment intensa en les èpoques de major 

llibertat i més representació dels partits polítics en el 

consistori. Així, el 1913 arribaven al Ple, entre moltes 

altres crítiques i qüestions, el debat que es mantenia als 

periòdics per la venda d'un terreny municipal situat vora 

la carretera d'Asp i hom arribava a criticar un hipotètic 

error per excés comés en la mesuració pel mestre d'obres 

Pere Navarro, amb la qual cosa la subhasta havia quedat 

deserta. Fet i fet, aquest tema motivà una forta discussió 

en l'Ajuntament entre el regidor socialista Vives i el 

regidor monàrquic Alonso. (06) Aquests primers anys de 

llibertat formal, el Ple municipal tractava fins i tot de 

forma sistemàtica els assumptes dels quals se'n feia 

referència a la premsa local, com ara la conducció de 

l'aigua potable. Així, una de les vegades que la premsa es 

queixà de l'escassedat d'aigua, l'alcalde contestà a la 

reclamació dels periòdics en la mateixa sessió plenària, el 

17-09-1913, informant que allò que havia fet disminuir el 

servei era l'augment del consum i del número de fonts, 

com també la sequera que es patia a Elx. (07) Un altre 

tema, aquest d'arrel higienista, habitual a la premsa dels 

anys deu, que arribà a tractar-se als plens fou el dels 

safareigs, construccions del mal estat de les quals es 

queixaven els periòdics pel perill d'infecció que 

representaven, especialment pel fet que s'hi rentava la 

roba dels malalts. (08) 

A fi de comptes, la premsa d'Elx a començament 

de segle era una premsa d'opinió i d'exposició de 

problemes, més que de crònica de succeïts i, 

conseqüentment, en l'època de la seua plena florida als 

anys vint, entre les seues pàgines va sorgir un important i 

interessant corrent d'opinió relatiu als temes urbans. Des 

dels articles de premsa d'aquests anys, es preconitzava 

una certa modernitat per a la ciutat basada en la necessitat 

de nous edificis i nous usos públics, el manteniment dels 

horts de palmeres com a senyal d'identitat i patrimoni 

cultural d'importància, la necessitat de disposar 

d'elements tècnics adequats, com ara un plànol 

d'alineacions, on s'assenyalàs l'obertura de nous carrers i 

l'endinsament de les façanes, etc. Una correcció de la 

forma de la ciutat, doncs, que l'acostàs a l'ordre, l'unitat i 

la bellesa pròpia de l'esperit del temps. En definitiva, des 

de les pàgines de la premsa es plantejava a Elx un model 

de ciutat que es basava en el que s'havia gestat durant el 

vuit-cents però a penes havia pres forma en alguns 

aspectes aïllats, com ara equipaments i jardins, però no en 

una idea conjunta i unitària per a tota la ciutat. Als anys 

vint, però, aquest model de ciutat burgesa apareixia 

matitzat per les necessitats d'una classe obrera forta i 

organitzada que presentava reivindicacions pròpies. 

Pel que fa al contingut, la premsa dels anys vint 

defensava un model de ciutat que es volia modern i digne 

d'una població de la importància que tots els articulistes, 

sense cap mena de dubte, li concedien a la nostra. En uns 

articles es demanaven millores per a l'esbargiment dels 

obrers, com ara la proposta de fer una pinada al nord de la 

ciutat o de construir camps d'esport; en d'altres es 

demanaven escoles, museus o biblioteques. I una part de 

la polèmica i de l'estat d'opinió sobre els temes urbans 

s'originà amb la vinguda i l'exposició pública dels treballs 

dels alumnes de Madrid, veritable espoleta de la 

modernitat a Elx a les fulles de la premsa. El resultat 

d'aquest debat pel que fa a la necessitat de disposar d'un 

plànol d'Elx i endreçar els carrers existents, s'allargà 

durant els anys vint i fou el marc en el qual es dibuixà el 

primer traçat de l'eixample, al Pla de Sant Josep, ideat per 

l'enginyer municipal Sebastià Canales. 

D'altra banda, el contingut i el to de molts 

articles sobre la ciutat era semblant al discurs de nova 

ciutat que Blasco Ibáñez proposava el 1901 per a 

València i en el qual, a mode de programa urbanístic, la 

salut, la decència i l'embelliment de l'urbs eren els tres 

eixos sobre els quals calia actuar: 

"Hay que derribar casas para abrir nuevas vías; hay que dar al 

pueblo otra agua; hay que hacer desaparecer los barrios 

antiguos. Es deshonroso para Valencia ese mercado a estilo 

moruno. Las necesidades de la vida civilizada hace tiempo que 

exigen un mercado de hierro y cristal. Es una vergüenza que las 

escuelas municipales estén establecidas en callejones tortuosos, 

donde no penetra el sol. Es preciso terminar las calles cuyo 

ensanche no está más que iniciado; abrir otros nuevos para que 

se airee la ciudad; y cuidarse del suelo, reformando el 

alcantarillado y el pavimento. Hay, en fin, que preocuparse no 

solo de la salud y la decencia, sino del embellecimiento de la 

ciudad, y crear en las playas valencianas y en sus terrenos 

colindantes, grandes bosques de pinos, eucaliptus, etc." (09) 

Malgrat la generalitat i ambiguitat de molts dels 

articles que tractaren de temes urbans entre nosaltres 

durant les primeres dècades del nou-cents, la intervenció 

a la ciutat fou una preocupació constant i un leit-motiv de 

tots els periòdics. Les notícies de premsa que als anys vint 

tractaven temes relatius a la ciutat mostraven amb tota la 

seua riquesa les aspiracions del conjunt de la 

col·lectivitat, precisament per l'abundància de premsa 

ideològica de totes les tendències. Hagut compte del fort 

caràcter partidista d'aquestes publicacions, l'atenció al 

tema per part dels partits polítics i grups d'opinió 

denotava l'existència d'un intens i estimable esperit cívic. 

Malgrat l'escassa altura disciplinar i intel·lectual de 

moltes de les discussions sobre temes urbans, en concret, 

sobre l'eixample i la reforma de la ciutat ("el plànol 

d'Elx", com se li deia), i encara que en moltes ocasions 

articles i editorials es convertien en arma política, per a la 

formació d'una consciencia sobre l'estat de la població en 

tant que realitat material fou important que se'n parlàs de 

la construcció de la ciutat, que aquest fos un tema que es 
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trobava al carrer i en el qual insistien sovint els 

setmanaris. 

Pere Ibarra, com veurem, fou l'articulista que 

tractà dels temes urbans d'una forma més complexa i 

culta, però també hi hagué d'altres autors, polítics 

sobretot, que, sense la formació d'Ibarra, més 

barroerament, moltes vegades de forma anònima, se 

n'ocuparen de la ciutat i les transformacions que s'hi 

vivien. Fins i tot alguns anys era habitual que hi hagués 

molts articles sense signar, amb un estil semblant y amb 

un acabament idèntic, llençant interrogants dirigits a les 

autoritats, la qual cosa fa pensar que es devien a la 

mateixa persona. Tot plegat, evidenciava l'existència d'un 

interessant ambient en el qual participaven nombrosos 

individus, protagonistes de l'actualitat d'Elx. En conjunt, 

el volum de lletra impresa de l'època sobre temes urbans 

fou molt important i el seu estudi detallat sobrepassa els 

límits del nostre treball. Hi ha referències a temes urbans 

a molts editorials, tant dels periòdics polítics de tendència 

conservadora, com ara La Defensa i Renovación, com, 

sobretot, dels de caire cultural o literari, com ara 

Amanecer, Nueva Illice, Levante i Elche. Com assenyala 

Ors, a molts d'aquells periòdics es podien trobar articles 

on es detallaven les realitzacions de les administracions 

municipals de començament de segle, en especial les de la 

Primera Dictadura. (10) 

Lògicament, tant l'episodi de l'ampliació i 

reforma de la ciutat com els nous usos i edificis que hi 

calia bastir, foren un tema que preocupà molt més els 

homes de dreta i els petits burgesos progressistes 

interessats per la cultura, que no pas els obrers, 

empenyats en una lluita política i per la millora de les 

condicions de vida. Encara que el contingut habitual dels 

articles de premsa solia ser queixes per l'estat de les 

infraestructures i els serveis del poble (pavimentació, 

il·luminació, abastiment d'aigua potable, clavegueram, 

etc.), també es discutí de la qualitat urbana i constructiva 

dels nous eixamples i, sobretot, com veurem, de la 

necessitat de defensa de les palmeres. En ocasions, als 

diaris es plantejaven temes urbans d'importància, com ara 

la necessitat d'abandonar el costum de construir casetes 

de planta baixa. Així ho defensava el setmanari dretà La 

Defensa el 23-09-1924, en proposar, per a resoldre el 

problema de l'habitatge, l'edificació de cases de dos o tres 

pisos, en lloc de les cases habituals d'una planta només, 

generalment autoconstruïdes. (11) Aquest plantejament 

de temes urbans als periòdics de partit obeïa a la 

necessària justificació de les seues opcions polítiques i 

atac de les contràries. Així, el 1917 el Partit Liberal 

parlava dels beneficis aconseguits per a la població, 

especialment subvencions, una biblioteca popular al Cor 

Clavé, la urbanització de diversos carrers i la creació 

d'escoles. El 1918 el Partit Conservador, per la seua 

banda, recordava els beneficis fets pel diputat Canals a 

Elx, com ara haver aconseguit la concessió d'aigua per als 

regs del Progrés, facilitar vagons per a l'exportació de 

fruites, anul·lar les patents de certs tipus d'espardenyes, 

etc. (12) 

Com es deia a un article del periòdic Amanecer 

el 1929, la cosa de la qual es parlava a la premsa era del 

"problema urbano." (13) I per tal s'entenia, d'una banda, 

un eixample (nous barris o noves barriades) ordenat i 

estètic i, d'una altra, il·luminació, pavimentat i 

clavegueram en bones condicions d'ús. A la vegada, però, 

la premsa parlava d'escoles, parcs i jardins, etc., val a dir, 

dels elements que conformaven la urbanística moderna. 

Així, els trets del model de ciutat defensat unànimement 

pels periòdics dels anys vint eren els següents: carrers 

rectes; condicionament de les infraestructures (pavimentat 

de calçades i voravies molt especialment); presència 

d'arbrat als carrers i necessitat de passeigs i jardins; 

defensa de l'higienisme i la neteja de tots els elements i 

espais públics, especialment l'enderroc d'algunes 

construccions, com ara els safareigs públics; qualitat 

constructiva de les noves cases que hom alçava a 

l'eixample i defensa a ultrança dels horts de palmeres. Pel 

que fa als edificis públics que calia construir, les escoles 

graduades i el museu arqueològic foren dues de les 

aspiracions més repetidament exposades a les fulles de la 

premsa. 

Però l'estat dels carrers era allò més comentat. 

Així, el 1927, el periòdic Amanecer feia un repàs a 

l'activitat constructiva de l'Ajuntament i parava esment en 

les obres de pavimentat i jardineria de l'espai públic d'Elx: 

"Vemos con sumo gusto que las mejoras emprendidas por 

nuestro activo y celoso alcalde, se están haciendo con gran 

actividad, pues el pavimentado de la Plaza Mayor quedará 

terminado antes de semana santa. Como en este espacioso sitio 

se viene celebrando la tradicional ceremonia de Trencar el Guió 

el viernes santo, este año podrá el público presenciarlo con 

mayor comodidad. El adoquinado de la calle Teatro, Pi y 

Margall y siguientes, también se nos asegura principiará en 

breve, por cuando hemos visto ya en la plaza de Joaquín Costa 

varias toneladas de material para dar principio a tan necesaria 

obra. El precioso jardín de la Glorieta, también vemos que el 

nuevo encargado de su custodia lo atiende con una delicadeza y 

esmerado arte [...] nos permitimos señalar una mejora 

importantísima que está reclamando a voz en grito su urgente 

realización. Nos referimos al trozo de adoquinado de la calle 

Canalejas, que comprende desde la confitería del Sr. Torres a la 

esquina de la calle del Conde. Fíjense nuestros munícipes en ese 

trozo que dejamos señalado, y se convencerán de nuestra justa 

queja. El adoquinado de la calle de Cánovas del Castillo (antes 

Ancha) también está reclamando una propia sustitución, y no se 

debe demorar su arreglo, por ser una de las calles de más 

tránsito rodado. También venimos observando que el arbolado 

público requiere mayor atención, pues hemos visto estos días en 

la calle Reina Victoria algunos arbolitos ya criados, que el 

viento los ha torcido y no han sido atendidos como requiere. 

Consideramos de suma necesidad que toda clase de árboles que 

en la vía pública se instalen, deben ser atendidos y cuidados 

para que no se pierda el dinero que en la plantación se invierta. 

En nuestro entender debiera haber un guardia o dos, única y 

exclusivamente al cuido y conreo de los árboles para que 

puedan desarrollarse, y no perder el tiempo como desde años 

hace, en nuevas plantaciones. Mucho se está haciendo hoy por 

mejorar la vía pública, pero mucho también se deja por hacer, y 

en nuestro concepto debiera hacerse un metro bien medido y 

compuesto, y no hacer un kilómetro para a los cuatro dias 

proceder a su total reparación." (14) 
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Com veiem, als anys vint, els temes urbans eren 

vius al carrer. També el 1929 en un article titulat "La vida 

en Elche" es parlava de qüestiones relatives a la pròpia 

ciutat, l'empedrat de carrers i la situació de ponts i carrers 

en mal estat, gairebé en termes de crònica de societat: 

"Estamos en plena fiebre de actividad en pro del 

hermoseamiento de nuestra ciudad. Por todas partes, obras 

empezadas y calles interceptadas. El Barrio San Jerónimo, 

quedará admirablemente, pues las obras de carretera que están 

casi terminadas, vienen haciéndose a toda conciencia y también 

van muy adelantadas las obras del afirmado de Puerta Morera, 

Doctor Esquerdo y Pi y Margall. Por fin, esta importante arteria 

de nuestra ciudad, quedará totalmente urbanizada. El famoso 

adoquinado de la calle Canalejas, también está verificándose y 

nosotros y todos los periodistas ilicitanos, cerraremos el pico, 

pues ha sido nuestra eterna pesadilla. Y a propósito de 

urbanización; estamos más que hartos de ver el Puente de 

Canalejas en constante reforma y cada vez queda peor el piso de 

dicho puente, pues ahora su estado es más calamitoso que la 

carretera de Santa Pola y eso que ésta se halla verdaderamente 

intransitable. [...] Con motivo de las reformas de la calle 

Canalejas, se ha desviado la carretera por la calle Sagasta, cosa 

que nos parece muy natural, pero al terminar las obras, sería 

más natural y más plausible, que se arreglase el piso de esta 

calle, que bien lo merece, por dos cosas: por ser el más antiguo 

de los adoquinados y por hallarse en peor estado y deterioro 

(perdón, calle Canovas del Castillo)." (15) 

Tot plegat, el model de ciutat plantejat per la 

premsa recollia alguns dels trets característics del model 

de ciutat que es plantejava arreu Europa des de feia 

quaranta anys, basant-se en la geometria, l'higienisme, els 

equipaments culturals i espais públics i la dignitat de 

l'habitatge obrer. En la nova ciutat plantejada des de la 

disciplina urbanística clàssica, els jardins passaven a ser 

públics, els arbres al carrer eren símptoma d'higiene i de 

progrés i empedrar les calçades era quelcom absolutament 

necessari per a la circulació, el pas de les persones, la 

comoditat en evitar la pols, etc. Generalment, les millores 

urbanes que hom reclamava i lloava eren sempre les que 

es feien al centre burgès d'Elx, a la Corredora, el carrer 

Ample i la plaça de Baix, els llocs que els articulistes 

consideraven representatius de la imatge de la ciutat, com 

també els més importants des del punt de vista funcional. 

Però les notícies de premsa es referien també en ocasions 

a la construcció de cases, assenyalant-ne les deficiéncies i 

advertint com s'havien de construir. En relació amb això, 

hom parlava sovint de l'eixample de ponent, o barri del 

Pont Nou, més que de cap altra nova peça de la ciutat, 

tant per ser el més extens com per que hi havia 

consciència que aquesta era la gran zona per on hauria de 

créixer la ciutat durant el futur immediat i on ja 

s'instal·lava una gran part de la classe obrera d'Elx. Així, 

el 1923 des del periòdic La Defensa s'opinava que 

després de fer el pont Nou, 

"parecía vislumbrarse en la parte occidental de dicho puente, en 

donde se disponía de una inmensa extensión de terreno llano, la 

formación de un excelente barrio de edificios construidos según 

el moderno arte de la edificación, que, a la vez que resolviera el 

problema de la vivienda, viniera a embellecer el aspecto de 

nuestra ciudad, ya que, sujetándose a un concienzudo plano, 

podrían figurar en dicho barrio hermosas avenidas y magníficas 

calles ornamentadas con espaciosas aceras y engalanadas con 

vistosas alamedas, resultando de todo ello un suburbio ideal, un 

Elche moderno." 

Tanmateix, malgrat aquests bons propnsits i 

aquestes possibilitats, 

"nuestros Municipios, [...] de nada de esto se han preocupado. Y 

no sólamente no han hecho nada en este sentido, sino que 

indudablemente, y por conveniencias de partido, han puesto al 

frente de las comisiones que afectan a este ramo de la 

edificación, a personas totalmente incompetentes; y si alguna ha 

sido apta para algo, no ha podido ejercer libremente sus 

intenciones, debido a la presión sistemática del detestable 

caciquismo. Para escarnio y vergüenza de la civilización, y para 

ultraje al pueblo de Elche, nuestro Municipio sigue concediendo 

permisos y más permisos para edificar casas sin condiciones de 

ninguna clase, encontrándonos hoy con un barrio ya edificado 

de barracas y chozas indecentes, más propias de Las Urdes que 

de una Ciudad populosa. Es denigrante para un pueblo de la 

categoria de Elche, observar como inconscientes labriegos, 

profanos en absoluto en la materia, en colaboración con sus 

esposas e hijos, edifican sus chozas, viniendo con ello a agravar 

la ya muy defectuosa construcción de casi todo el barrio, llevada 

a cabo sin cimientos, sin zócalo de hormigón o argamasa, sin 

materiales adecuados y casi exclusivamente con tierra y agua, 

con paredes de insignificante espesor, con piedra de pésimas 

condiciones, con maderamen insuficiente, sin replanteo previo, 

sin rasante, sin línea muchas veces, sin un pliego de 

condiciones, sin sujeción a modelo alguno de edificios, y sin 

inspección de persona competente. Calles anchas, medio anchas, 

estrechas; manzanas de casas con chaflanes, otras con ángulos 

rectos, obtusos o agudos; calles paralelas, perpendiculares, 

oblicuas, y en fin, un verdadero curso de Geometría y un 

laberinto caótico para vergüenza de nuestros Municipios y 

deshonra de los ilicitanos." (16) 

L'higienisme es trobava present també en el tema 

dels safareigs els quals, com hem dit, alguns periodistes 

consideraven origen del contagi de malalties, a més de 

lloc brut i en males condicions: 

"los lavaderos públicos en las condiciones hasta aquí 

establecidas, no son más que focos insanos y de infección, pues 

bien notorio es que indistinta y simultáneamente se vienen 

practicando manipulaciones de fregados y lavados que repugnan 

al más indiferente. No cabe la menor duda, y al decir de los 

grandes y pequeños higienistas, que los lavaderos son poderosos 

medios de propagación de un sin fin de enfermedades 

contagiosas, que a todo trance conviene, no corregir en parte, 

sino radicalmente evitar." (17) 

Pel que fa als espais lliures, als anys vint 

deixaren de ser suficients els passeigs vuitcentistes de 

l'Estació, de Bru, de Cortés i, fins i tot, la mateixa 

Glorieta, centre de la vida social burgesa de les primeres 

dècades del nou-cents, i, en conseqüència, es donà a 

sentir des de la premsa la necessitat que tenia la ciutat 

d'un parc de majors dimensions. Calia fer parcs i jardins 

de gran extensió i així ho planejà Canales amb un parc 

vora la rambla i així es demanava des de diversos 

periòdics, com ara Amanecer, des d'on el 1927, el 

socialista Vives reclamava la construcció d'un passeig 

amb arbres, adequat a la població, enmig de l'eixample, al 
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nord del quarter Vell, entre els carrers del Tretze de 

Setembre i la carretera d'Asp: 

"el embellecimiento por un lado en el que hacen su entrada dos 

importantes carreteras y varios caminos vecinales, la situación y 

disposición de las calles inmediatas y la salud de los illicitanos, 

que necesitan de más aire sano del que disponen, reclaman con 

imperiosa necesidad se establezca una especie de paseo con 

arbolado adecuado, donde se pueda tomar el sol y oxigenar los 

pulmones." (18) 

Un aspecte de la necessitat d'espais lliures 

aparegué també en la idea de plantar una pinada al nord 

de la població, en la vessant del Vinalopó, on els obrers 

s'hi poguessen esbargir. Tal proposta es trobava 

relacionada amb un important corrent higienista i 

naturalista a l'Estat espanyol, també present a Elx, que es 

concretà amb propostes com la de Blasco de fer boscos de 

pins i eucaliptus a les platjes de València, a la qual ja ens 

hem referit, però també al fet que a començament de segle 

hom plantàs la pinada de La Marina i Guardamar per tal 

de fixar les dunes mòbils existents vora la platja, com 

també, aquests mateixos anys, la pinada de la serra del 

Benacantil a Alacant. La idea de fer una pinada a la 

Casablanca d'Elx ja havia estat proposada per l'enginyer 

forestal Nicasi Mira, però el 1929 se'n feren ressò els 

setmanaris Elche i Amanecer. Tanmateix, malgrat l'interès 

i importància del tema, no s'hi feia cap raonament social, 

urbanístic o paisatgístic, sinó que es limitaven a acollir la 

demanda amb una exposició retòrica que vessava 

interclassisme: 

"En su editorial de la pasada semana nuestro querido colega 

Elche aboga entusiásticamente por la repoblación forestal de la 

llamada Planisa de la Casa Blanca, vertiente del Vinalopó, en 

otro tiempo plantada de esos mismos pinos que ahora se añoran 

como deparadores de los más agradables momentos para las 

horas de asueto en que, unido al reposo del cuerpo, el alma goza 

de expansionarse en un lugar libre, aireado, pero también a ser 

posible embellecido por la disposición pintoresca del paisaje. 

[...] confiemos en que nuestras voces sean el canto a un triunfo 

que tanto habían de estimar todos los buenos illicitanos; esa 

corriente popular que tan bién señala Elche y nosotros 

comprendemos como la clase humilde, sencilla, de trabajadores, 

que es también la que más culto rinde a esos festejos clasicos de 

la mona, plenos de encanto por que, además de atesorar el 

recuerdo grato de generaciones enteras que también los 

celebraron, poseen la gracia de lo típico y están aureolados por 

la luz radiante de esa sana alegría que en ellos suele cifrarse." 

(19) 
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03. PROGRAMES URBANS 

 

Dues de les expressions més significatives de l'interès de 

la premsa d'Elx pels temes urbans foren la necessitat 

reiteradament exposada de disposar d'un plànol de la 

població oficialment aprovat i el plantejament unitari que 

es féu, des de la premsa, el 1922 d'un "programa mínim" 

de reformes de la població. Pel que fa al plànol d'Elx, ja 

hem vist que aquest instrument era la síntesi operativa de 

la disciplina clàssica. La idea d'un plànol unitari per a una 

ciutat, com assenyala Benevolo, implicava la presència 

d'un model ideal, distint i contraposat a allò existent. (01) 

En els mateixos inicis de la urbanística, segons Piccinato, 

calgué inventar un nou instrument per tal de cercar, si 

més no en les intencions, una coordinació entre els 

diversos elements de la creixent transformació urbana. 

Aquest element fou el plànol regulador, el qual parava 

especial esment en la consideració de la ciutat com a un 

organisme i tendia a insistir-hi en els aspectes de 

correlació. El plànol tenia un valor de salvaguarda (dels 

drets de l'individu, de l'autoritat pública, de la norma 

higiènica, de la fluïdesa del trànsit però, sobretot, dels 

valors fundiaris) ço és, d'un orde que, encara que mai no 

havia existit abans, era funcional per al procés d'afirmació 

econòmica de la burgesia. Com assenyala Piccinato, quan 

el príncep cedí a la nova classe emergent el poder de 

disposar lliurement de la ciutat i reconegué a tots els 

ciutadans el dret d'edificar el propi terreny, es produí la 

fragmentació de la ciutat en una munió de propietats 

indivíduals i s'hi originà una situació potencialment 

conflictiva per la competitivitat derivada de la possibilitat 

d'orientar d'un mode o d'un altre el desenvolupament 

urbà. Aquesta situació féu que calgués instaurar una 

política de gestió coherent i homogènia. Fet i fet, aquest 

va ser el primer motiu de tota la construcció disciplinar a 

final del vuit-cents. Com assenyalava Baumeister el 1876, 

un plànol era inevitable per tal de mantenir l'ordre en els 

interessos de tothom i construir lliurement en tots els 

voltants de la ciutat. O com deia Eberstadt el 1909, la 

necessitat —o l'oportunitat si més no— de dur una certa 

sistematització en la divisió del terreny urbà es basava en 
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raons purament econòmiques que exigien l'ús ordenat, 

avantatjós i ben calculat dels terrenys edificables. (02) 

Des d'aquest punt de vista es pot entendre que fos 

precisament la consecució del plànol d'Elx el desig més 

fervent de bona part de les forces polítiques i socials 

locals, tant conservadores com liberals —i fins i tot 

socialistes— quan, a partir del 1900, el desenvolupament 

de les forces productives començà a exigir un gran salt 

quantitatiu en la producció de terreny edificable i, en 

conseqüència, una racionalització del procés de conversió 

del sòl rural en sòl urbà. Aquest plànol, promogut per 

l'Ajuntament, encara que no sense dificultats i sense el 

vist i plau del conjunt de la societat, s'aconseguí en dues 

ocasions, el 1910 amb el plànol del mestre d'obres Pere 

Navarro, encara parcial, només d'un "barri", i el 1924 

amb el plànol de Sebastià Canales, qui seguí les passes de 

Navarro i ja plantejà un gran eixample dins el marc legal 

de l'Estatut Municipal de Calvo Sotelo. No és extrany, 

doncs, que la consciència de la necessitat per a Elx de 

disposar d'un plànol de la població fos engegada, 

sobretot, pels periòdics conservadors. Així el 1921, des 

de La Defensa, es reclamava la confecció d'aquest plànol 

d'Elx, ja que la població es trobava necessitada de 

"una general reforma, de acuerdo con las exigencias de la 

moderna construcción." 

Hom seguia explicant la situació física de la 

ciutat: 

"Hay en Elche demasiados rincones, entrantes y salientes que 

afean en extremo una población tan importante y tan visitada 

como la nuestra, sin que a los políticos que nos gobiernan se les 

ocurriera su desaparición ni se atrevan, si llega el caso, a 

disgustar a los adversarios y menos a los amigos que, guiados 

por un mal entendido interés, pugnan por conservar tales 

fealdades y se agitan y se mueven buscando toda clase de 

influencias, para que no se les obligue a entrar ni salir de la 

posición que ocupan." 

Segons el periòdic, aquesta situació féu que hom 

pensàs  

"más de una vez en el Plano de Elche para que, siendo oficial, a 

él tuvieran que sujetarse todos los vecinos. En el Ayuntamiento 

se discutió mucho sobre el particular y jamás vimos que ningún 

concejal se pusiera en contra. Por tanto, cuantas veces se puso 

sobre el tapete la cuestión, salió el acuerdo unánime de la 

formación del referido Plano. ¿Que dificultades se han podido 

oponer a que tal acuerdo se llevara a cabo? ¿El dinero...? ¿La 

negligencia...? Nosotros creemos que dinero sobra en Elche para 

ir intentando más de una necesaria reforma. Y si la desidia o 

apocamiento invade el espíritu de nuestros gobernantes, debiera 

dejarse el cargo, para que otro u otros más decididos llevaran 

adelante las requeridas mejoras." (03) 

El 1923 el mateix periòdic insistia de bell nou en 

la necessitat de disposar d'un plànol d'Elx amb 

raonaments d'un contingut encara més formal i 

disciplinar, però també més directament polític, ja que La 

Defensa pertanyia al partit La Unión Illicitana dels 

partidaris de Primo de Rivera: 

"lo tortuoso y estrecho de nuestras calles, el exceso de sus 

entrantes y salientes, la variedad infinita de sus líneas, pugna 

abiertamente con el arte de la edificación en las modernas 

ciudades. En vano pide el pueblo la reforma. La voz de nuestro 

amigo, el ex concejal tradicionalista, Sr. Pascual Oliver, se 

pierde en el desierto de la política pasada. Es inútil que D. Pedro 

León formule su plano ni que el Sr. Bonells proponga el suyo. 

El caciquismo carece de voluntad, más que de fondos, para 

sujetarse a un plano de moderna y saneada construcción. Lo 

primero de todo es servir a los amigos, que gozan de la libertad 

de edificar a su capricho. Y si alguna vez clama justamente 

algun concejal, se le contenta tomando acuerdos que luego no se 

cumplen. ¡Un sino fatal parece gravitar sobre el plano de 

Elche!" (04) 

També el gran cronista de la burgesia, Pere 

Ibarra, en comentar el treball dels alumnes de Cort el 

1925, reclamava el plànol de la ciutat, però ja amb la 

peculiaritat de fer un plantejament global que posàs ordre 

i integràs el conjunt de noves barriades construïdes de 

forma parcial a Elx durant els trenta anys anteriors: 

"mucho tiempo ha que debió haberse levantado un plano que 

hubiera enlazado sin grandes dispendios y en plazo no muy 

largo, las distintas barriadas que en los comienzos del presente 

siglo XX forman la extensa, la muy antigua Villa de Elche." (05) 

A més d'aquesta reivindicació del plànol de la 

ciutat, les reivindicacions de la premsa i de l'opinió 

pública d'Elx, com hem dit, arribaren a assolir en diverses 

ocasions un caracter programàtic. Així el 1922, abans de 

la proclamació de la Dictadura de Primo de Rivera, els 

periòdics d'Elx plantejaren un "Programa mínimo", que 

incloïa cinc reivindicacions bàsiques per al millorament 

de la ciutat. Tots cinc punts tenien repercusions bé 

directament sobre la ciutat, bé sobre el territori. Tres es 

referien a l'establiment i la construcció de centres 

d'ensenyament: les Escoles Graduades, l'Escola d'Arts i 

Oficis i la Granja Agrícola. Un altre era la construcció de 

la línia del ferrocarril d'Elx a Novelda que devia construir 

la companyia concessionària del ferrocarril d'Alacant a 

Múrcia. I finalment, la declaració dels horts de palmeres 

com a parc nacional. Així, La Defensa del 14-05-1922 

plantejava aquest programa mínim: 

"al hablar de cosas de Elche, no lo decimos en tono despectivo, 

porque en Elche hay también cosas muy buenas. Y una de ellas 

ha sido el generoso arranque de la Prensa periódica, que, en 

forma de programa mínimo, ha lanzado a la publicidad cinco 

puntos que el pueblo parece haber recibido con cariño. Lo que 

es muy natural, ya que los periodistas no somos otra cosa, por lo 

general, que el eco vivo de la pública opinión. Elche hace 

tiempo que aspira a tener Escuelas Graduadas, cuyo plano ya en 

cierta ocasión le mostraron los políticos [...] El ramal ferroviario 

de Elche a Novelda debió ser una realidad más que un proyecto, 

a poco que nuestros directores se hubiesen interesado. [...] Que 

nuestros palmerales se declaren Parque nacional para ver si 

conseguimos cortar las alas de la humana ambición, que intenta 

acabar con nuestra hermosura natural y nuestra fama, es 

aspiración muy patriótica, ya manifestada en diferentes formas y 

ocasiones. [...] Que la Escuela de Artes y Oficios debiera 

haberse implantado en Elche, sólo podran negarlo aquéllos a 

quienes no se les ha ocurrido pensar en el desarrollo creciente 

de nuestra industria [...] Las artes industriales (Cerámica, 

Ebanistería, Metalurgia), y los oficios varios (Zapatería, 

Alpargatería, Trenzados, fabricación de lonas, etc.), patentizan 

la necesidad de que Elche tenga una Escuela de Artes e 

Industrias u Oficios [...] Y por último, la Granja Agrícola, que, 
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dada la extensión de nuestro término, la calidad de nuestras 

tierras y la variedad de nuestros cultivos, ya pudiera haberse 

establecido, se hará bien pronto imprescindible con motivo de 

venir la poderosa Empresa de "Riegos de Levante" a completar 

la obra iniciada por "El Progreso", que ha permitido ya la 

transformación de terrenos incultos en productivos campos de 

hortalizas. Y estas cosas, ya pensadas y queridas por Elche, son 

las que nosotros, los periodistas, hemos procurado condensar en 

el Programa mínimo. Ahora, el pueblo, las autoridades y los 

políticos, dirán con los hechos, mejor que con las palabras, si ha 

llegado la hora de hacer algo por Elche." (06) 

L'Ajuntament arribà a fer-se ressò d'aquest 

programa mínim i, així, el 19-05-1922 l'alcalde exposà 

davant la Corporació que havia rebut la visita de 

"una comisión de la prensa local para exponerle el propósito de 

emplear cuantos medios fueran necesarios para el desarrollo de 

un programa mínimo de reformas y mejoras para la población" 

i en aquella sessió tots els grups polítics es mostraren 

defensors de la idea de col·laboració entre l'Ajuntament i 

la premsa. (07) Aquest programa mínim, òbviament, 

quedà en no res, ja que no s'aconseguí cap dels objectius 

plantejats i, així, el 1926 Ibarra s'hi referia de forma 

escèptica: 

"Perdonad esta nota pesimista a quien por deber os habla con 

sinceridad; si yo hubiera sido adulador, hoy sería un hombre. 

¿Que se hizo [de] aquel cacareado programa mínimo? ¿Donde 

anda el ferro-carril a Novelda? y... tente pluma. " (08) 

Amb tot, aquell llistat de necessitats en forma de 

programa fou assumit al llarg dels anys vint per diverses 

forces polítiques d'Elx, de manera que les notícies i els 

programes de premsa esdevingueren sovint programes de 

partit polític. Així, el mateix partit primoriverista La 

Unión Illicitana llançà un manifest el 13-01-1924 on 

exposava la necessitat de conseguir diverses millores per 

a la ciutat, les quals hom centrava en la construcció de 

diverses obres d'infraestructures i edificis públics, 

pendents des de feia dècades, en les quals s'incloïa la 

millora de la portada de l'aigua, el clavegueram, el 

pavimentat dels carrers, la construcció de grups escolars, 

l'escorxador, el quarter de la Guàrdia Civil, l'ampliació 

del mercat d'abastiments, l'establiment d'un museu i 

biblioteca municipals i la creació d'una escola d'Arts i 

Oficis, realitzacions que s'havien de fer mitjançant el 

sanejament de l'estat de l'hisenda local prevista per la 

dictadura. Segons Moreno, els signataris d'aquest 

document eren banquers, industrials, metges, 

farmacèutics, propietaris, mestres, etc. i molts d'ells 

s'incorporaren a l'Ajuntament el 1924. (09) També uns 

anys abans el periòdic del Partit Socialista Trabajo, el 

10-11-1918 expressava davant els pressupostos del 1918 

la necessitat d'aconseguir una recta administració local 

per tal de poder resoldre els problemes d'Elx, els quals 

incloïen, segons els socialistes, 

"una red de alcantarillado, un plano de la población que alinee y 

ensanche calles y abra plazas que embellezcan e higienicen la 

población, escuela graduada, laboratorio municipal, material 

quirúrgico en el Hospital y sanitario para la desinfección de 

ropas de enfermos y fallecidos por enfermedades contagiosas." 

(10) 

En certa manera, els programes de reformes 

urbanes i d'intervencions en la ciutat coincidien gairebé 

en tots els periòdics i partits i es trobaven marcats pel 

progrés i per les millores en l'aspecte programàtic i per 

uns pressupostos migradíssims en el terreny econòmic. Al 

llarg del primer terç del segle hom es referí 

sistemàticament, com hem dit, a la construcció 

d'infraestructures, com ara pavimentats, aigua corrent i 

clavegueram i a la construcció d'edificis públics destinats 

a equipaments com ara escoles, escorxador o 

museu-biblioteca. Només en alguns cassos aïllats, 

especialment des de les files socialistes, es tractà dels 

jardins o de l'habitatge obrer. Però des d'aquest model 

unànim de ciutat plantejat pel conjunt de la societat 

il·licitana, la práctica urbana es convertí a les fulles de la 

premsa en una arma política i sovintejaren les acusacions 

d'amiguisme i de corruptela en molts articles, gairebé 

pamflets, contra la Comissió Municipal de Policia i Obres 

i contra els polítics en el poder. Hom retreia constantment 

a l'adversari que no s'atrevís a disgustar l'amic ni a 

prendre mesures antipopulars per tal d'endreçar un carrer, 

fer un passeig o controlar la construcció de cases. En un 

ambient tan polititzat com el dels anys de preguerra, el 

model de ciutat al qual es recurria des de la premsa 

(carrers rectes, plantació d'arbres, jardins i parcs, 

construcció d'escoles, etc.), no era, probablement, tan 

important per qüestions ètiques o disciplinars, com pel fet 

de ser necessari per al funcionament de l'economía i 

també per a satisfer la demanda de cases i terrenys per a 

edificar, barats i en gran quantitat. La modernitat d'alguns 

d'aquells articles crítics era força remarcable, fins el punt 

que hi podem trobar un fil de continuïtat entre el seu 

contingut i una bona part del periodisme dels anys setanta 

i vuitanta, tant pel que fa a crítiques d'amiguisme o 

partidisme com pel que fa a les aspiracions de la 

col·lectivitat. Així tenim, per exemple, un article on 

Ibarra el 1925 retreia la ignorància d'alguns regidors 

arribats al consistori pels atzars de la vida política, càrrec 

en el que mai havien pogut ni somniar. Aquest contingut 

podia haver estat subscrit per nosaltres mateixos devers el 

1978: 

"Guerra a la ignorancia, y en absoluto, sin cuartel, a los que, 

incapaces de comprender la finalidad artística de un 

monumento, de una tradición cultural, perenne fuente de 

educación popular, lección constante de observación y estudio 

para el artesano, para el albañil, para el carpintero y para 

muchos de nuestros Ediles que los azares de la nueva vida 

política ha traido a ocupar puestos que jamás pudieron soñar que 

desempeñarían, y que creen que reformar es hacer, cuando 

reformar es sinónimo de destruir: hacer es crear, fundar, 

establecer, que no es lo mismo." (11) 

També el 02-12-1923 des de La Defensa 

s'atacava durament l'Ajuntament en considerar que 

"nuestro celoso Municipio, como si no lo fuera de Elche, no 

sólo no atiende a nuestra causa, sino que coopera 

descaradamente al mal, concediendo permisos a granel para que 

siga la edificación de chozas y establos indecentes, que así 

merecen llamarse para ludibrio de nuestra ciudad. Los 

materiales que en ella se emplean son detestables y contra toda 

ley. Los directores, incompetentes e ineptos. Bajo estos 

auspicios no es posible contemplar en los nuevos barrios, sino lo 
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que ya podemos observar: un intrincado laberinto digno solo del 

Riff. Hay calles condenadas por conveniencias particulares y 

caprichosas, hay calles mitad perpendiculares y mitad oblicuas a 

la carretera de Aspe; y ¿qué más? hay en construcción un 

edificio que tampoco observa el orden que le corresponde a la 

prolongación de la calle con la agravante, según dicen, de que la 

línea está facilitada por un técnico del Ayuntamiento. Todo lo 

dicho contribuye a demostrar que Elche, aunque se diga lo 

contrario, está huérfano de todo. Aquí se carece de autoridades 

municipales que velen y se interesen por el bien del pueblo; no 

tenemos de hecho, ni Técnicos, ni Maestros de Obras, ni 

Comisión de Ornato y Obras. Aquí cada cual dispone y ejecuta 

cuando y donde le da la gana, sin que se apliquen las leyes 

correspondientes, castigando con mano dura tantos desmanes." 

(12) 

Fins i tot després del colp d'estat, com acabem de 

veure, se seguí criticant la Comissió d'ornat, Així, també 

el 1926, des del periòdic Amanecer, hom feia un dur 

al·legat en contra d'aquesta Comissió: 

"Preguntamos: ¿Se puede saber para que fin fue creada la 

Comisión de Policía y Obras en nuestro Excmo. Ayuntamiento? 

Hacemos esta pregunta porque creemos que dicha comisión no 

da señales de vida. Hoy nos interesa demostrar que la 

edificación en Elche, particularmente de casas de nueva planta, 

está a la altura del betún. Es un abandono intolerable lo que a 

diario se está presenciando con cinismo inaudito, edificando 

cada uno a su antojo, sin que por parte alguna se vea la mano 

directora que ponga coto a tanto desmán, a tanta desdicha. El 

orden, la estética, la solidez, la... todo ha desaparecido en manos 

de la flamante Comisión de Policía y Obras. Hoy que desde el 

advenimiento del Directorio Militar y contando desde luego con 

los cuantiosos recursos que el nuevo Estatuto Municipal 

concede, se están logrando mejoras urbanas de gran 

transcendencia en casi todos los pueblos de España. Hoy cuando 

precisamente ha sonado la hora del resurgimiento de los 

pueblos, que contando con hombres nuevos y libres de 

prejuicios que pueden y deben encauzar por nuevos derroteros 

las costumbres viciadas de la polilla caciquil, hoy, repetimos, 

desgraciadamente en este bendito Elche, donde hay terreno 

abonado para que la edificación se levantara airosa haciendo 

honor a los modernos tiempos, nos da pena ver cómo esa 

Comisión de Policía y Obras, no solamente no respeta las 

condiciones técnicas y estéticas que hay acordadas en una 

sesión pleno de nuestro Municipio, sino que ni siquiera conserva 

los procedimientos rutinarios de épocas seculares. Si dicha 

Comisión es impotente por su dejadez o por falta de capacidad, 

debe abandonar su puesto porque en este caso maldita la falta 

que hace. Estamos hartos de aguantar tanta desventura, y en 

manera alguna callaremos un solo momento cuando veamos que 

al pueblo no se le defiende como es debido y se merece. " (13) 

Un altre simptoma de la modernitat que es 

respirava a Elx durant els anys vint fou la potenciació de 

la presència dels llibres al carrer amb la creació de la 

Biblioteca Popular Macia, una biblioteca situada enmig 

de la Glorieta, oberta, on tothom podia agarrar i llegir els 

llibres, sense cap vigilància ni guàrdia. Certament, però, 

uns mesos després la mateixa premsa informava que la 

biblioteca es trobava completament enrunada, amb els 

llibres destrossats, fets malbé o desapareguts. Amb tot, és 

interessant per a copsar el clima que es respirava, la 

proposta tolerant i lliurepensadora que el socialista Vives 

feia des de les fulles del periòdic Amanecer, òrgan de la 

secció literària del Cor Clavé, per als llibres d'aquesta 

biblioteca. En una barreja absolutament heteredoxa i 

higiènica, Vives proposava que per a aquella biblioteca 

no hi hagués censura prèvia i que hi fossen plegades les 

obres de Santa Teresa, Balmes, Zola, Tolstoi, Lenin, 

Kausky, Flammarion i Pi i Margall: 

"En una Biblioteca pública pueden y deben figurar al lado de las 

obras del gran Balmes, las del genial Zola; al lado de las de la 

insigne escritora Santa Teresa de Jesús, las del ilustre pensador 

y santo laico conde León Tolstoi; al lado de las del famoso 

comunista Lenín, las del prestigioso teórico impugnador del 

terrorismo Karl Kausky, y al lado de las de Camilo Flamarión, 

el poeta del cielo, las de Pi y Margall, el expositor frío y 

ecuanime de las realidades de la vida del hombre en la tierra. 

¿Es que se teme la comparación? Poca confianza en sus propias 

doctrinas revelarían los que tal temor acusaran." (14) 

La ideologia subjacent en les propostes de ciutat 

dels anys vint, tant en la idea de ciutat de Pere Ibarra com 

dels diversos articulistes i periòdics, es relacionava amb 

les idees de progrés, renaixement i valoració dels fets 

locals que a llocs, com ara el Principat de Catalunya, 

originaren el desvetllament nacionalista i la renaixença 

artística i literària, fenomen que a Barcelona, malgrat els 

seus ribets de pagesia, era eminentment urbà. Aurelià 

Ibarra, com els investigadors catalans del vuit-cents, es 

preocupà a Elx de les antiguitats de l'Alcúdia i el propi 

Pere Ibarra, en contacte amb la intelligentsia catalana, va 

beure en els moviments renaixents del tomb de segle. A 

més dels intel·lectuals i els estudiosos, tota la florida de 

músics, orfeons, cors i societats culturals que a Elx es 

donà als anys vint i trenta es pot relacionar amb la idea de 

progrés i renaixement dels fets locals desenvolupada pels 

modernistes i els noucentistes. Tanmateix, la idea de 

ciutat que es plantejava a Elx la classe dominant durant el 

primer quart de segle, expressada a les fulles dels diaris, 

distava força d'aquella que hom tenia a la mateixa època a 

les ciutats catralanes, on l'ideal polític de la Lliga de 

bastir una Catalunya liberal, culta i cosmopolita, es va 

traduir en un intent de renovació i de modernització de tot 

allò que atenyia la cultura, alhora que es mantenia ferma 

la voluntat general de cercar les arrels de l'arquitectura 

catalana. (15) 

A Elx, els programes per a una transformació 

urbana progressista s'enfonsaren els anys anteriors a la 

guerra d'Espanya i només hi quedaren les cròniques i una 

certa literatura fantasiosa sobre la ciutat que trobava ressò 

a les fulles de la premsa. Així es palesava en un article de 

Baldomer López i Arias titulat "El Elche del Porvenir" —

simptomàtic de l'optimisme que es respirava a Elx durant 

els anys vint— on s'oferia la insòlita imatge d'un riu tapat 

per a fer-hi a sobre parcs, jardins i aparcaments, un camp 

ple d'indústries i grans vies de comunicació arreu el 

terme: 

"Yo veo, sobre el hoy cauce del Vinalapó, toda una espaciosa 

Avenida, de anchas aceras y suntuosas edificaciones, teniendo 

por alcantarilla el mismo lecho del río, conducido a través de 

fuerte tubería de cemento armado. Veo por el lado norte de esta 

gran Avenida el frontispicio de una soberbia estación 
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ferroviaria, digna de la gran urbe, descongestionando sus largos 

almacenes de mercancías por la hoy calle de Flamarion. Por la 

parte sur de esta hermosa vía, allá en los terrenos denominados 

de Puertas Encarnadas distingo un precioso Parque, jardín lleno 

de flores perennes, de suaves aromas. Y, a dos kilómetros, 

próximamente de este jardfín de delicias, el cómodo Puerto 

Illicitano mediante un canal, que partiendo de la Albufera deja 

pasar las aguas del mar. Veo atracado a los muelles, vapores de 

alto bordo cargando y descargando mercancías de todas clases, 

y, extendiendo la vista por todo el campo de Elche percibo 

muchas fajas de terrenos que parecen nevados: son ricas 

plantaciones de algodón; otros pedazos de terrenos están 

cubiertos de plantas de anchas hojas: es el tabaco. Y aquí es el 

tomate, más alla son las judías, los guisantes, las alcachofas... Y 

entre tanta fertilidad y riqueza lucen su esbeltez las fábricas que 

transforman los productos y convierten el algodón en hilo y tela, 

el tabaco en cigarrillo y puro y los tomates, judías, guisantes y 

alcachofas en latas de conservas alimenticias. Y, entretanto que 

toda esta riqueza se desgrana desde el Altet a Matola, las 

fábricas de curtidos y fundiciones de hierro dejan oir el ruido de 

sus motores por los partidos de Altabix, Ferriol y Carrús." (16) 

La visió fantàstica i falaguera de l'articulista es 

trobava originada per l'optimisme dels anys anteriors a la 

crisi del 1929. S'havien començat a construir cases en 

l'eixample i era una època de gran activitat constructiva, 

com ho demostren altres articles de premsa i les 

nombroses llicències d'obres que es concedien. Es podia 

imaginar, doncs, aquells eixamples feliços, aquella 

estació de ferrocarril, aquell tragí de mercaderies per la 

vora del riu, fins el port, aquella concepció mateixa de la 

rambla com a eix vertebrador de la ciutat. En aquesta idea 

de conjunt no eren aliens els elements del progrés del 

tomb de segle ideats per a la Ciutat Industrial: canals, 

ferrocarrils, parcs, jardins, indústries, motors, el port de 

mar i una agricultura pròspera i fecunda. Hi havia també, 

com podem comprovar, un cert ressò de la influència del 

futurisme i dels moviments ideològics i artístics del 

període d'entreguerres, amb la qual cosa, el text 

participava, encara que de lluny, de l'èpica de la literatura 

urbanística, des de la ciutat lineal d'Arturo Soria fins la 

ciutat industrial de Tony Garnier, en un europeísme que 

contrastava amb la nota orientalitzant que, com hem vist, 

era típica de la literatura sobre la ciutat d'Elx, la seua 

forma, els seus habitants i els seus costums. 

Però malgrat l'intensa participació pública que 

hem exposat, els articles crítics i les propostes 

urbanístiques que intentaven recollir per a Elx les noves 

experiències i alternatives que al llarg del nou-cents es 

plantejaven arreu Europa, (ja fos un eixample ben traçat, 

una reforma urbana unitària de la ciutat existent, una 

generosa dotació d'equipaments i serveis, l'establiment 

d'una ciutat lineal o la creació d'una gran metròpoli 

industrial i agrícola) a penes van arribar a quallar en cap 

realitat pràctica immediata i van tenir poca incidència en 

la formació urbana real i concreta de la ciutat dels anys 

vint i trenta. Aleshores, per a produir sòl de terra hi havia 

prou amb assenyalar una quadrícula més o menys 

homogènia, amb els carrers el més estret que fos possible 

i sense cap plaça, jardí ni terreny per a equipaments o 

edificis públics, una trama on pogués donar-se un tipus 

d'habitatge de gran profunditat, amb corrals a la part de 

darrere i un plànol on assenyalar, com a molt, la reforma 

del tot evident d'algunes alineacions en la ciutat antiga. 
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04. ELS TREBALLS D'IBARRA 

 

Els escrits, les notes i les recopilacions fetes per Ibarra 

han estat una font important per a aquest estudi, com ho 

han estat per a tots els estudis que s'han fet sobre Elx 

durant els darrers 50 anys. No debades Ibarra fou l'autor 

clau en la historiografia local del començament del nou-

cents, fonamentalment per la seua tasca de salvaguarda de 

documents i pel treball d'ordenació de materials que 

dugué a terme, tasca laboriosa i pacient, gairebé de procés 

de dades. A més, Ibarra publicà nombrosos articles als 

periòdics d'Elx on donà a conéixer tant aspectes de la 

història d'Elx, basats en acords del Consell municipal i en 

troballes arqueològiques, com la seua opinió sobre 

nombrosos temes d'actualitat. Amb Ibarra, la història 

d'Elx passà a ser la història de l'Ajuntament d'Elx, 

especialment gràcies als seus set monumentals volums 

intitulats "Índex de remissions a capítols i sitiades" on 

resumí els acords municipals entre 1370 i 1923, amb un 

extens índex temàtic final. En diversos escrits, Ibarra 

referí com ell i el seu germà Aurelià, a finals del vuit-

cents, començaren a recuperar el patrimoni documental 

d'Elx. Així, el 1926, als 68 anys, evocava uns llunyans 

dies de pluja que tots dos passaven ocupats 
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"en desenpolvar los destartalados desvanes del Ayuntamiento, 

donde pacientemente se pudrían los restos de innumerables 

documentos apilados desordenadamente en sendas barricadas 

(desde que en 1884 se destinó el local propio del archivo a salón 

capitular), flanqueadas con muebles inservibles, faroles rotos, 

armaduras para iluminaciones públicas y cubierto todo con las 

esteras viejas de las oficinas municipales." 

Ibarra continuava la narració dient que 

"comprendiendo que era sencillamente criminal tanta 

negligencia, descuido tanto; conociendo la necesidad imperiosa 

de que tal estado de cosas no continuara, emprendí la 

catalogación de los restos de nuestro archivo municipal y, para 

ello, me impuse la penosa tarea de expurgar aquellos desvanes, 

sanear aquel gallinero, destruir aquel palomar que habían 

convertido los sotechados de la torre del Concejo en infecto 

corral donde reinaba la miseria más espantosa, donde el 

desorden y las goteras iban a dar fin, rápidamente, con los restos 

de aquellos inapreciables manuscritos. Los papeles se 

enlegajaron en su mayor y más interesante porción y hoy están 

en mejor recaudo." (01) 

La imatge que s'ha conservat d'Ibarra ha estat 

justament aquesta, la d'una persona treballadora que 

renuncià a tot per estudiar el seu poble. Així, en una de 

les primeres biografies d'Ibarra —escrita en valencià el 

1935 per Antoni Agulló i Soler—, «Ibarra o la 

llaboriositat», s'assenyalava ja des del mateix títol la 

capacitat de treball com la característica principal de la 

vida i de l'obra d'Ibarra. Agulló escrivia que 

"si es juntaren les quartelles que aquest ha escrit en seixanta 

anys de silensiosa faena, posiblement farien una montanya de 

paper que constituiria el millor monument, l'homenatje més 

fervorós al gran patriota que sacrificà una carrera i desdenyà un 

brillant pervindre, per dedicar-se en cos i ànima a desenterrar el 

passat del seu poble, fent ressurgir, en pacients i penoses 

rebusques, les pàgines glorioses de sa Història, antiga com la 

que més de l'àmbit de la nació." (02) 

No debades la que s'ha considerat la seua millor 

obra fou l'esmentat resum de les sitiades i els capítols 

d'Elx des del 1370 al 1923, una recopilació vital per als 

estudiosos que hem vingut darrere, però on no s'aportava 

més sistematització, crítica o anàlisi que un ordre 

cronològic i un índex temàtic. 

Per al nostre estudi ens ha interessat Ibarra no 

soles com a historiador sinó també com a fill del temps 

que va viure, per la seua actitud i propostes cíviques, com 

ara, la defensa dels horts de palmeres, la proposta de 

creació d'un museu arqueològic i d'un arxiu històric 

municipal o la consideració legal dels monuments i 

recintes antics, propostes totes elles que resumien el 

millor de la cultura burgesa a l'Europa del pas del segle 

XIX al XX. Fet i fet, totes aquestes propostes han tingut, 

abans o després, una gran incidència en la vida d'Elx i en 

la formació de la ciutat moderna. Un dels episodis cabdals 

d'aquest procés de formació ha estat la idea de ciutat de 

Pere Ibarra, la qual hem estudiat i explicitat basant-nos, 

sobretot, en els seus escrits periodístics. Per a Ibarra, la 

idea de ciutat era profundament culturalista i es recolzava 

en el coneixement de la història local d'Elx, tema que 

prengué com a únic tema d'estudi durant tota la vida. Des 

de la seua posició de prestigi cultural, com a cronista i 

historiador, Ibarra, malgrat ell mateix i malgrat els 

mateixos il·licitans, esdevingué el gran ideòleg i 

periodista burgès del principi del nou-cents a Elx, i les 

seues idees sobre la ciutat, per damunt del trencament que 

representà la guerra d'Espanya, trascendiren el seu temps i 

esdevingueren la idea de ciutat que féu seua una part de la 

burgesia il·lustrada d'Elx durant mig segle, en una línia de 

continuïtat establerta després del 1939 a través d'alguns 

prohoms cultes de postguerra, com ara Juan Orts, 

Alejandro Ramos o l'arquitecte Antonio Serrano Peral. 

En aquest treball hem utilitzat, d'una banda, com 

a índex de referència, l'obra d'Ibarra ja esmentada, de 

caràcter general, ben coneguda pels estudiosos de la 

història local d'Elx relativa al resum dels acords de les 

actes municipals de consells, sitiades i capítols del govern 

de la vila des del 02-06-1370 fins el 1923. D'una altra 

banda, hem estudiat els articles d'Ibarra publicats en la 

premsa local, els quals foren especialment abundants 

durant els anys vint i han estat poc citats, fins el punt de 

ser pràcticament desconeguts. (03) Ibarra hi tractà molts 

temes d'actualitat, sobretot de caràcter artístic, històric i 

urbà. Entre aquests darrers, parlà dels nous barris, de les 

noves escoles i dels monuments antics. Ens han estat útils 

també els llibres escrits per Ibarra editats en vida. 

Tanmateix, malgrat la gran quantitat de materials bàsics 

que va aplegar sobre història d'Elx, la seua obra editada 

és escassa, sobretot si la comparem amb l'extensa 

documentació que coneixia i manejava. Realment no va 

poder o no va saber aprofitar l'allau de dades que tenia 

per a crear una obra en la qual s'analitzàs sistemàticament 

la història antiga, moderna i contemporània d'Elx. Fins i 

tot d'un tema com el del reg, que fou el que més li 

interessà, i sobre el qual escrigué diversos estudis 

monogràfics, Ibarra advertia, amb excessiva modèstia, en 

un article del 1903 que 

"no espere de mi el lector un libro. Para escribir tal me faltan 

muchísimas facultades de las que en absoluto carezco. No se vea 

en el presente estudio más que un obsequio a mis paisanos: unos 

pocos materiales más, esmeradamente escogidos, para cooperar, 

en cuanto de mí dependa, a formar, a escribir, a dar a conocer la 

historia del riego artificial de nuestro campo que, es indudable, 

constituye un bello capítulo de la historia por demás interesante 

de la antiquísima, floreciente y hermosa ciudad que nos vió 

nacer." (04) 

També el seu llibre sobre el reg Estudio acerca 

de la institución del riego de Elche y origen de sus aguas, 

malgrat oferir moltes dades de primera mà, és una obra 

mancada de sistematització i ordre on s'amunteguen les 

dades, sense cap ordenació rigorosa cronològica ni 

temàtica. Igualment, el llibre Elche, materiales para su 

historia presenta un barrejat de notícies de diferent valor, 

no ja sense cap interpretació, sinó sense cap sentit de 

l'ordre, que evidencia l'escassa capacitat sintética de 

l'autor. (05) 

Al llarg de la seua vida, però, com diem, Ibarra 

recollí i tingué a les mans nombroses dades sobre Elx, 

tant les que obtingué a partir de l'arqueologia com les de 

les actes de les sessions de l'Ajuntament, des d'un testet 

de fang prehistòric o islàmic fins al bust de la Dama 

d'Elx, des de l'acord municipal per a comprar un capell 
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per a un guàrdia, fins als documents de la venda del 

Saladar o els plànols del projecte per a un nou barri. 

Tanmateix, el que sabia fer era això, recollir les dades, 

sense avaluar-les, ordenar-les ni establir-ne diferents 

graus d'importància. Tot el que es permetia fer era algun 

comentari escèptic, sorneguer i descregut sobre notícies 

del seu temps, bé d'inversions municipals en obres, bé del 

favoritisme d'alguns polítics, bé de la incapacitat o del 

desinterès dels seus contemporanis per la bona 

administració i per l'assenyada transformació de la ciutat. 

Cert és que Ibarra volia fets i no es mostrava partidari 

d'una història interpretativa i analítica, sinó descriptiva, 

ço és 

"conceder a los documentos que han de ilustrar aquéllos [els 

temes històrics] el primer lugar, publicándolos, si cabe, íntegros 

y en el propio idioma que nos los hereda la antigüedad, 

comentándolos lo menos posible y muy parcamente. Así, el 

lector recibe directamente la noción de lo escrito en la parte 

documental, lo comenta a su modo, sin ingerencias no siempre 

sanas, se evitan equivocaciones en la traducción, no siempre 

recta, y se gana en brevedad lo que se pierde en difusas 

disgresiones." (06) 

Aquesta actitud de l'Ibarra més vuitcentista era 

idèntica a la de molts historiadors europeus 

contemporanis per als quals, segons Edward Carr, els fets 

i els documents, sense cap intervenció de l'historiador, 

eren la gran veritat de la història: 

"El siglo XIX fue una gran época para los hechos. 'Lo que yo 

quiero —dice Mr. Gradgrind en Hard Times—, son Hechos... Lo 

único que se necesita en la vida son Hechos'. En conjunto, los 

historiadores decimonónicos estaban de acuerdo con él. Cuando 

Ranke, en el cuarto decenio del siglo, apuntaba, en legítima 

protesta contra la historia moralizadora, que la tarea del 

historiador era 'sólo mostrar lo que realmente aconteció (wie es 

eigentlich gewesen)', este no muy profundo aforismo tuvo un 

éxito asombroso. Tres generaciones de historiadores alemanes, 

británicos e incluso franceses, se lanzaron al combate entonando 

la fórmula mágica 'wie es eigentlich gewesen' [...]. El fetichismo 

decimonónico de los hechos venía completado y justificado por 

un fetichismo de los documentos. Los documentos eran, en el 

templo de los hechos, el Arca de la Alianza. El historiador 

devoto llegaba ante ellos con la frente humillada, y hablaba de 

ellos en tono reverente. Si los documentos lo dicen, será 

verdad." (07) 

Altres vegades, el mateix Ibarra era conscient de 

les seues limitacions. Així, a meitat del seu llibre sobre el 

reg es tornava a lamentar de la seua poca capacitat 

literària i analítica en un discurs típic de l'Ibarra amb 

arrels vuitcentistes: 

"Nunca como en el caso presente hemos lamentado nuestra 

insuficiencia para manejar la pluma; nunca como en el presente 

estudio sentimos carecer de facultades para analizar una 

institución por demás interesante y oscura al propio tiempo; 

nunca en manos más ineptas unos documentos que, aunque 

disgregados de su serie por los azares de la vida, cuyas 

oscilaciones y vaivenes los ha lanzado de una en otra familia, de 

una en otra casa, de unas en otras manos, son como los 

eslabones de una gran cadena que hubo de dar principio al 

sentar su planta en Elche sus primeros ocupantes y sigue su 

interminable curso en nuestros días. Perdónesenos el 

atrevimiento en gracia del mucho afecto que tenemos al pueblo 

que nos vió nacer. Con una pluma fácil y una inteligencia clara, 

esos eslabones se enlazan, esos documentos se corresponden 

unos con otros, porque la luz que de ellos emana ilumina el 

antro tenebroso que los separa, y la chispa que brota de la 

inteligencia del sabio suelda con su candente soplo esos 

eslabones y reconstruye la rota cadena." (08) 

Si el caràcter inèdit de l'obra històrica d'Ibarra, 

d'una banda, i la mancança d'interpretació i anàlisi, d'una 

altra, en dificulten la difusió i utilització, passa el mateix 

amb els seus escrits sobre temes de l'actualitat de principi 

del nou-cents, els quals es troben dispersos en les 

publicacions periòdiques de l'època. Tanmateix, Ibarra 

tenia gran interès en l'edició de tots els seus escrits, 

encara que incomplets o fragmentaris, i no sols publicà 

els llibres sobre el reg, els materials per a la història d'Elx, 

la conducció de l'aigua potable i la defensa de les 

palmeres —tots ells recopilacions fragmentàries de dades 

soltes i documents diversos— sinó també els comentaris 

que alguna d'aquestes obres havien merescut. Fins i tot 

durant els anys trenta, ja al final de la seua vida, demanà 

l'ajut de l'Ajuntament per a editar els set volums de 

l'"Índex..." i l'expedient s'arribà a tramitar i es va veure en 

el ple municipal diverses vegades (09), encara que es 

tracta d'una obra que mai no arribà a veure la llum. 

Per a una caracterització de Pere Ibarra, podem 

assenyalar també la seua preocupació pràctica per les 

coses d'Elx, la respectuosa sol·licitud, ja esmentada, per a 

usar l'escut municipal al llibre Historia de Elche, el 

tractament que aconseguí d'excel·lència per a 

l'Ajuntament, l'oposició al fet que l'Elx club de futbol 

deformàs l'escut municipal, etc. Així, com diem, Ibarra 

fou el primer que demanà utilitzar l'escut d'Elx en una 

iniciativa privada, com era el seu llibre, i el 1895 féu una 

instància en què comunicava que, 

"habiendo escrito un libro sobre historia de Elche [desitjava] 

que el timbre glorioso de nuestro escudo de armas local figure al 

frente de su modesto trabajo", 

 la qual cosa autoritzà la Corporació. (10) També el 1924, 

com diem, demanà i aconseguí que es prohibís l'ús de 

l'escut utilitzat per l'Elx club de futbol, ja que considerava 

que aquella no era "la verdadera representación del 

escudo de la ciudad" i que, en qualsevol cas, el feien 

servir sense autorització. Amb un estil típicament 

vuitcentista, Ibarra exposava que feia l'escrit 

"celoso de que se conserven intangibles e inmunes aquellos 

emblemas que constituyen el símbolo gráfico de los timbres de 

gloria que decoran el escudo de armas de nuestra ciudad." (11) 

Un dels punts que més importaren a Ibarra fou la 

història política d'Elx i, dins d'aquesta, tot allò relacionat 

amb la senyoria, episodi que sentí com a cosa pròpia i 

viva, en una sorprenent continuïtat històrica dels 

esdeveniments històrics locals, continuïtat que hauria 

tingut, certament, una gran funcionalitat ideològica per a 

la burgesia vuitcentista il·licitana si aquesta burgesia 

hagués sabut llegir: 

"Nosotros los illicitanos que, esclavizados por los Reyes 

Católicos a la casa de Cárdenas, atropellando toda una vida de 

sacrificios, vinimos a caer en la orfandad más deplorable, 

sufriendo durante largos siglos las consecuencias funestísimas 
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de aquella monstruosa donación. La protesta solemne, unánime 

y sempiterna que nuestros antepasados levantaron cual 

monumento de gloriosa restauración de su independencia, 

consignada ésta en aquel famosísimo pleito de reversión a la 

corona real que duró desde 1574 hasta 1697, ciento veintitrés 

años, y que nos costó más de 80.000 libras." (12) 

Important fou també per a Ibarra entre els 

monuments i sobre totes les coses la Festa d'Elx, la qual 

defensà sempre, proposant fins i tot als anys vint —en ser 

inclosa entre els béns culturals d'Elx—avançant-se al seu 

temps, que l'Estat col·laboràs amb l'Ajuntament en el 

pagament de la representació: 

"Su conservación bajo la égida protectora del Ayuntamiento, 

que costea su anual celebración, debería patrocinarse asimismo 

por el Estado, en evitación de un posible extravío en su 

representación, hoy que se han roto, desdichadamente, las vallas 

del respeto a la santa Tradición." (13) 

D'altra banda, per a Ibarra, l'interès dels seus 

estudis històrics tenia sempre una vessant práctica de 

defensa dels interessos de l'Ajuntament, representant de la 

ciutat, destinatària última de la seua obra i hereva legítima 

dels seus esforços. L'atenció, però, que els seus 

contemporanis en feien era escassa, malgrat que els 

estudis d'Ibarra van estar fonamentals moltes vegades per 

a la vida pràctica d'Elx (com ara per a justificar la 

propietat pública de la font de Romero el 1910), com van 

reconéixer importants il·licitans, entre ells l'arquitecte 

Coquillat o el catedràtic Jaén i també els alumnes de Cort 

i tots els viatgers cultes que venien a Elx. D'aquesta 

mancança de reconeixement dels polítics i burgesos 

contemporanis que el feia dubtar del pervindre se'n 

ressentí Ibarra i ho deixà escrit: 

"Tres asuntos principalísimos absorben la atención del cronista: 

cesión del Altet a Alicante, término de Santa Pola y aguas 

potables. Los tres os dejamos estudiados; allà vosotros." (14) 

L'estudi de temes antics, la recopilació de dades i 

la desconfiança en el jovent arribaren a ser obsessius en 

les reflexions dels darrers anys d'Ibarra: 

"Estudiar, conocer y tomar buena nota de todos aquellos 

documentos que ya en archivos Parroquiales, ya señoriales o 

particulares, ya el empobrecido, mejor dicho, agotado 

municipal, ya, y esto sí que me ha proporcionado óptimo fruto, 

conocer lo que referente a Elche se conserva en los archivos 

nacionales, el Histórico Nacional, el de Simancas, el de la 

Corona de Aragón, los de Valencia, de Murcia, de Alicante, en 

una palabra: conozco, y no es jactancia huera, la mayor cantidad 

posible de materiales para escribir la Historia de Elche. Es 

decir, que he terminado mi labor de busca. Treinta y cinco años 

hace que murió Aureliano: treinta y cinco años de busca y 

clasificación. Comprenderéis ahora fácilmente el corto mérito 

de mis tiestos, y el porqué es admirada mi labor, y el porqué me 

interesa tanto su conservación. Nuestro querido Elche, 

ingenuamente lo confieso, no me inspira seguridad. Desconfío 

del Hombre que viene. Años ha que vengo observando el 

carácter superficial y voluble que se apodera y anima a las 

juventudes locales. Están por lo positivo: frivolidad y placeres; 

lecturas breves, entretenidas y, sobre todo, cortas. Y esto aún en 

los hombres de carrera, cargados de chiquillos y encanecidos. 

No hay tiempo mas que para trabajar y divertirse; nadie estudia. 

Nos materializamos. La negligencia que reina por el estudio es 

tan efectiva, la miopía reinante por todas partes es de tal 

opacidad, que no vemos con pesar de qué modo la mujer va 

escalando puestos públicos que sólo eran patrimonio del sexo 

fuerte. Dejémoslas marchar en su nueva senda, subir, ganar 

alturas; ellas se encargarán algún día de extirpar el mal 

reduciendo esos torrentes de savia extraviada a sus justos 

límites." (15) 

Pel que fa a l'estil literari d'Ibarra, com podem 

veure, de vegades volia ser burleta i era retòric, volia fer 

l'ullet i establir complicitat amb el lector però restava 

només confús. Així ho feia en un article del 1917 on 

defensava, a la seua manera, els valors culturals d'Elx 

enfront dels qui deien que a la nostra població no hi havia 

cap element d'interès artístic, històric o monumental: 

"La consueta de la Festa... ¡Bah! Una rancia antigualla cuya 

imperfecta representación crónica (desdichadamente) hizo llorar 

al insigne musicógrafo Pedrell. ¿Nuestro sistema de riegos? Otra 

antigualla de los moros; vean Vds. si será malo que los regantes 

Progresistas no lo han querido copiar. Nada decir tampoco del 

pantano, el segundo en la región; ni del ex-cuartel de caballería, 

la mejor alhaja del Reino en su tiempo. Tampoco citar los tres 

puentes, tres modelitos, cada uno según su estilo y clase. Las 

tres parroquias, cero. Las cruces terminales, la portadita de 

Santa Lucía, cero, cero... Aquí no tenemos nada vivo: tan solo 

cenizas del pasado y gracias que los vientos de cultura moderna 

(el fútbol, cine y boxeo) no dan al traste con todo; pero no 

tardará mucho." (16) 

La incredulitat sarcàstica d'Ibarra en els avanços 

tècnics, anomenats per ell genèricament el Progreso, 

arribava fins al punt de fer-lo dubtar de totes les millores 

que s'introduïen en la població. Sabuda és l'anècdota que 

diu que en sa casa no tingué mai electricitat i fins a la 

seua mort escrigué a la llum de cresols i ciris: 

"per espay de molts anys, después de instalà la elèctrica en Elx, 

estigué ell allumbrantse y escrivint quartelles y quartelles a la 

llum de un veló: y en la gràsia de que era el prinsipal empleat, 

desde que se fundà, de la empresa que la introduí, La Eléctrica 

Illicitana." (17) 

També es mostrà escèptic en el tema de les 

elevacions d'aigua del Segura fetes durant les primeres 

dècades del segle, malgrat ser aquest un tema cabdal per a 

l'economia d'Elx que obrí nous camins per a l'agricultura, 

impensables abans. Ja hem vist la crítica que feia el 1917 

als regs del Progrés en esmentar el valor del pantà que 

"los regantes Progresistas no han querido copiar." El 1920 

ho feia també amb Regs de Llevant amb motiu de la 

defensa de les palmeres: 

"cese el feroz Progreso de continuar el despiadado sacrificio de 

tanta víctima inocente, que exige nuestra permanencia en este 

bello país que, aun cuando de secano, siempre lo fue agrícola, 

queriendo locos advenedizos transformar su naturaleza trayendo 

agua de bajo hacia arriba, con cubos de plata, cuando, con palas 

de hierro, pudimos traer un río de arriba para abajo." (18) 

En efecte, per a Ibarra, el Progrés, amb 

majúscula, era un dels déus del mal de l'època i fins i tot 

en l'escrit dirigit a la infanta d'Espanya el 1921 ho feia 

constar: 

"Hoy que, orgullosos, nos envanecemos de la desaparición que 

vienen sufriendo todas las tradiciones antiguas, sin mirar si son 

o no religiosas; hoy que, a pretexto de un mal entendido 
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Progreso, tantos destrozos vienen cometiéndose." (19) 

Però, contradictòriament, Ibarra mostrava encara 

el 1931 una gran fe en la indústria de l'espardenya, la qual 

era per a ell l'hereva legítima del treball i la glòria dels 

gremis medievals: 

"Logremos marcar, sin destruir, nuevos y brillantes derroteros a 

la floreciente Industria Alpargatera, hoy que, por nuestras 

culpas, tanto vuelo ha tomado la profesión en pueblos sedientos 

de trabajo, cuando en el siglo XVI existía en Elche un gremio de 

alpargateros y oficios similares que ya quisiéramos hoy tenerlo. 

Sálvese la espléndida Industria, que en dias luctuosos dió de 

comer a una población agrícola indigente, distribuyendo entre 

los pobres labradores el indispensable socorro para no perecer 

de necesidad durante sequías pertinaces, pero no sacrifiquemos 

en su honor más palmeras, único distintivo, podéis creerlo, de 

admiración por parte de las personas que miran hacia arriba, que 

no ven las alpargatas." (20) 

Moltes altres vegades, Ibarra es mostrava també 

elegíac i, a la manera de l'ubi sunt, lamentava les pèrdues 

que la seua estimada ciutat d'Elx i la cultura i l'art dels 

elxans havien sofert amb el pas del temps i amb la incúria 

dels homes, mostrant a la vegada les flagrants 

contradiccions de la seua pròpia classe social: 

"Tuvimos la bondad de regalar al Estado el citado puente [el 

Vell], en evitación de un gasto que tantas facilidades hubo de 

proporcionar a la realización de la carretera y a nosotros el gasto 

anual de sus composiciones. Regalamos el puente al Estado para 

que lo reparara, y el cuartel también y por igual motivo, y el 

Estado no hizo ningún aprecio del donativo y vendió el cuartel. 

Y regalamos a los dueños del agua natural el pantano y toda su 

red por no acudir a sus reparaciones. ¿Qué nos queda de aquel 

rico patrimonio municipal? ¿Qué de las obras de arte? ¿Qué de 

su caudal de Beneficencia?." (21) 

Per damunt, però, de l'estil irònic o elegíac, 

profundament vuitcentista, Ibarra aportava una valoració 

positiva dels béns culturals d'Elx: 

"Elche es un museo parlante, pero para quien sepa visitarlo. 

Hablen hoy por nosotros los Álvarez Dumont, Julio de Vargas, 

Leopoldo Soler, Teodoro Llorente, Eduardo Lustond, Lázaro 

Floro, Rodolfo Gil, los Benlliure, Rusiñol, Paris y tantos y 

tantos honorables visitantes que atrae este rinconcito africano." 

(22) 

Per la seua formació d'arqueòleg, la visió que 

Ibarra tenia de les activitats humanes era força global i, 

així, en allò que valorava d'Elx s'hi incloïen monuments 

arquitectònics, traçats urbans, pintures, retaules, talles o 

documents escrits. A més, aquesta valoració no es feia 

des de la visió d'un viatger o d'un cronista forani, sinó des 

d'un fill d'Elx, el qual, des d'aquí mateix, escrivia en els 

periòdics d'Elx. Això ha fet que l'obra d'Ibarra haja tingut 

gran impacte i incidència en la sensibilitat popular 

il·licitana i en les capes cultes de la població, tant en el 

seu temps (quan es podia discutir, parlar i tenir un 

contacte personal i directe amb l'autor), com en les 

èpoques posteriors, en despertar l'admiració envers qui 

renuncià a tot per servir el seu poble mitjançant l'estudi de 

la col·lectivitat. 

Comptat i debatut, amb Ibarra, el segle XX 

s'obria pas a Elx pel que fa a la valoració dels béns 

culturals i de la pròpia història. Amb Ibarra érem ja lluny 

dels cronistes i els viatgers setcentistes i vuitcentistes, els 

quals no aprofundien en els elements artístics locals: 

ponts, esglèsies, escultures, etc. Després d'Ibarra, 

qualsevol antiguitat podia ja tenir interès: edificis, 

documents, pintures. Fins i tot la mateixa ciutat, a partir 

de la dècada dels vint, era un objecte que podia ser culte, 

artístic i, per tant, bell. Quan Pere Ibarra morí, el gener 

del 1934, es donà compte del traspàs en la sessió de 

l'Ajuntament i l'alcalde proposà que 

"en méritos de los contraídos por tan preclaro ilicitano se 

organice y rinda homenaje de admiración a su memoria y conste 

en acta el sentimiento de la Corporación por tan sensible 

pérdida." (23) 

Uns dies després, també la Comissió provincial 

de monuments i l'Acadèmia de Belles Arts de San 

Fernando feren constar en acta la condolença per la mort 

d'Ibarra i ho feren saber a l'Ajuntament d'Elx. (24) 
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Un dels treballs als quals Ibarra prestà més atenció fou la 

seua col·lecció d'efemèrides locals. En aquesta tria, Ibarra 

donava importància, sobretot, als esdeveniments de la 

història sociopolítica d'Elx —especialment a la qüestió de 

la senyoria—, a tot allò relacionat amb l'aigua i amb el 

reg —qüestió vital per a ell— i, finalment, als elements 

de modernització de la ciutat (avanços tècnics, noves 

infraestructures i construcció de nous barris), és a dir, els 

elements rellevants de la construcció de la ciutat burgesa. 

Malgrat aquesta atenció als elements de la història 

contemporània, Ibarra, en els seus escrits, evidenciava 

una formació tardoromàntica, ja que bàsicament 

romàntics eren la seua nostàlgia d'una època feliç, justa i 

daurada per a Elx, el seu pessimisme davant el present i el 

seu culturalisme antimodern i antiestrangeritzant. En les 

idees d'Ibarra sobre la ciutat dels anys vint podem trobar 

el repertori de temes que es trobaven a la base de la 

vessant culturalista de la doctrina urbanística clàssica 

europea exposada, encara que no sempre amb conclusions 

concordants, per arquitectes com ara Baumeister, 

Stübben, Sitte, Unwin o Geddes: higiene pública, traçat 

de carrers, alineacions, influència del trànsit rodat en la 

projectació de la ciutat, perspectives envers els edificis 

monumentals, pintoresquisme del perfil de la ciutat, 

plantació de parcs, construcció de nous edificis urbans, 

etc. 

La influència de les idees d'Ibarra sobre la ciutat 

en la creació d'un estat de l'opinió pública favorable als 

elements antics, com també en l'efectiva transformació 

urbana d'Elx, especialment en la definició del nou paper 

que, després d'ell, s'assignà als horts de palmeres, es troba 

en relació amb l'observació formulada pels Collins sobre 

el paper de Sitte en la formació de la disciplina 

urbanística moderna: 

"Las teorías clave y los descubrimientos del planeamiento 

urbano moderno tienden a venir de disciplinas y profesiones que 

le son paralelas o incluso de simples amateurs." 

Així, a escala local, l'obra d'Ibarra (com la de 

Sitte) s'entén millor, en termes de Collins, des del seu 

propi missatge retòric: el crit alarmat d'un ciutadà culte i 

responsable sobre els desordenats desenvolupaments 

urbans del seu temps. (01) Certament, com una 

conseqüència de la defensa íntegra i en tots els aspectes 

que plantejava per a la població, la idea de ciutat que 

Ibarra tenia per a Elx comprenia el manteniment dels 

barris, els carrers i els edificis antics i la construcció d'un 

eixample amb un traçat culte a la banda de ponent, un 

model de ciutat que enllaçava amb les propostes dels 

arquitectes epígons de la disciplina urbanística clàssica. 

Pel que fa a l'estil expositiu i literari, Ibarra, en 

els seus articles sobre la ciutat, no exposà mai un corpus 

ni explicità un cos doctrinal ferm i clar sinó que es basà 

sovint en exposicions fragmentàries o en la 

desqualificació de la posició contrària amb adjectius 

manllevats del terreny de la política i no de la urbanística, 

aleshores naixent, amb la qual des de la pràctica 

municipal —se n'adonés Ibarra o no— es creava a Elx 

una nova ciutat. Amb tot, cal pensar que Ibarra estava 

subscrit a nombroses revistes, diaris i butlletins, molts 

d'ells de caràcter artístic, i, per tant, devia trobar-se 

informat dels debats urbanístics, com també de les idees 

que sobre el tractament de la ciutat, els monuments i els 

centres històrics oferien els seus contemporanis 

modernistes i noucentistes, especialment els barcelonins. 

Pensem també que, a més de les publicacions que rebia, 

Ibarra tenia molts títols d'arreu el món i mantenia 

contactes personals amb nombrosos estudiosos europeus, 

especialment de Barcelona. Les opinions d'Ibarra, per 

tant, no anaven errades, malgrat la manca de formació i 

de coneixement disciplinar per a plantejar globalment la 

qüestió de la transformació urbana d'Elx. Als nombrosos 

articles que escrigué, tots d'una gran extensió i diversitat 

de temes, podem constatar que no s'hi concretava cap 

proposta d'obertura, transformació o intervenció de 

qualsevol mena sobre cap carrer, barri o part concreta de 

la ciutat, sinó que tractava els temes d'una manera 

genèrica, amb una filosofia conservadora i artística que 

arribava a l'arquitectura i a la urbanística amb un 

important bagatge històric i arqueològic. Només quan 

Ibarra es referí a la defensa de les palmeres agafà i 

defensà temes urbanístics concrets, en especial l'eixample 

i les passarel·les proposades per Nicasi Mira i altres 

autors. En aquesta ocasió, Ibarra es mostrà fervent 

partidari de la idea de l'eixample de ponent, l'aixecà com 

una bandera i convertí la previsió de la forma de la ciutat 

en una fita col·lectiva que calia assolir pel bé d'Elx, ja que 

tenia conseqüències immediates sobre la pervivència dels 

horts de palmeres. 

L'Ibarra dels últims anys, el que més articles 

d'opinió va donar a la premsa, tot ho explicava des de la 

història. Una història, certament, com hem dit, entesa com 

a curiositat, com a recopilació d'efemèrides, com a seguit 

de dades pacientment recopilades, però sense revisar ni 

interpretar. D'igual manera que als museus vuitcentistes 

s'arreplegaven i s'amuntegaven objectes, Ibarra feia de la 

història una col·lecció d'anys i d'esdeveniments, i de les 

seues troballes arqueològiques, una col·lecció de restes, 

els seus testets, com se'ls anomenava. També els fets i els 

fenomens que definien la ciutat (barris i arquitectures, 

usos i economies, habitatges i equipaments) s'ordenaven 

en Ibarra com una col·lecció de dates, d'efemèrides, amb 

una continuïtat històrica lineal, semblant a la que establia 

Sitte per als espais urbans. Així, els eixamples dels anys 

vint a Elx tenien sentit per a Ibarra en la mesura que 

continuaven una pràctica de nous barris iniciada el 1265 

amb la conquesta i la fundació de la moreria. El mateix fil 

conductor a través de la història aprofitava també per a 

exposar i entendre la inauguració de les escoles 

graduades, activitat que per a ell es remuntava al segle 

XV, ja que, amb motiu de la inauguració (fundació, en 

deia Ibarra), les vinculà a tots els altres establiments 

d'ensenyament que hi havia hagut al llarg dels cinc segles 

anteriors, com volent assenyalar la continuïtat històrica 

que hi havia per a ell entre les escoles del segle XV i les 

del XX, o l'urbanisme del segle XIII i el del XX. (02) 

Aquesta visió historicista d'Ibarra el duia a una 

idea de la ciutat i de la societat força escèptica, ja que cap 

activitat contemporània pagava la pena, perquè tot havia 

estat ja fet i provat abans, en una altra època. Així, ja feia 

cinc segles que féiem i desféiem escoles i set segles que 
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féiem nous barris a Elx. Per tant les escoles i els barris 

contemporanis no eren sinó un nova baula de la mateixa 

cadena. Aquesta actitud fa que la idea de ciutat en Ibarra 

siga profundament conservadora, poc útil per a la 

construcció del modern Elx que aleshores estava 

gestant-se, ja que no hi donava respostes possibilistes. Cal 

advertir també les contradiccions latents en aquesta 

actitud, ja que, d'una banda, volia una ciutat moderna, 

bella i ordenada, allunyada del fet que "estamos 

consiguiendo un ensanche marroquí", però, a la vegada, 

feia una abrandada defensa de l'espontaneisme, un atac a 

la recta i una defensa del pintoresquisme i dels interessos 

privats. Així, en parlar del plànol d'Elx, Ibarra començava 

defensant la necessitat d'aquest document, per a acabar, 

finalment, amb la defensa del creixement espontani de les 

ciutats, en un discurs dispers on es barrejaven conceptes 

molt diversos: 

"Inútil, pues, que algunas celosas autoridades, muy pocas (ya lo 

veremos), hayan puesto mano en asunto de tanta importancia 

para una población como la nuestra que se desarrolla de modo 

sorprendente; tanto, que ni los planos parciales, ni las 

disposiciones oficiales dictadas para encauzar tan favorables 

señales de innegable crecimiento fitoideo, han bastado a evitar 

los mil y un adefesios que vemos por todas partes. El peón 

albañil va delante del técnico; cuando éste llega, generalmente 

los regles ya estan levantados. Y es que la vida de las 

poblaciones, expontánea, libre y sin trabas oficinescas, se 

produce caprichosamente, como las ramas de los árboles; y el 

tronco de éstos inspiró a los griegos, y antes ya, a los neolíticos, 

el empleo como sustentante central de las cubiertas de sus 

cabañas, de la columna, que primero fue de madera y después 

de piedra. Y no me extrañaría leer en alguna parte, que la 

volteada o salomónica, la inspirara algún tronco de palmera 

(como el que tenemos en el huerto del capellan, hoy de D. Juan 

Orts, y otro también en el caminal del huerto de Montenegro si 

mal no recuerdo), ya que, las sublimes bóvedas ojivales 

hubieron de originarse de la maravillosa perspectiva que ofrece 

un caminal de palmeras; y por eso la palmera, con su mirar 

siempre al imperio del sol, hacia arriba, recta, como si un 

espíritu superior animara su eternal desarrollo, fue divinizada 

por los fenicios, el pueblo más agricultor, el que nos las trajo, el 

más industrial, más comerciante, más colonizador y más 

religioso de la tierra." (03) 

Tot plegat, de vegades la idea d'Ibarra sobre la 

ciutat se'ns mostra hereva d'un arcaisme pintoresquista. El 

mateix passa amb el seu romanticisme, envoltat d'una 

erudició filla del seu segle, inútil, sense donar cap opinió 

si no hi havia la coartada de la història. Qualsevol dels 

temes que tractava apareixia adornat amb la història de 

les palmeres, desembocava en els fenicis, i sempre hi 

havia algun o altre privilegi i dades erudites sense 

elaborar, en una exposició que evidenciava la formació 

tardo-romàntica de l'autor. Malgrat aquesta actitud, en els 

articles d'Ibarra trobem a Elx una primerenca idea de 

manteniment de la ciutat antiga, i no sols en aquells 

escrits referits als treballs dels alumnes de Cort, sinó 

també en aquells altres on feia la crònica de l'actualitat, 

especialment de les restes arqueològiques que es trobaven 

com a conseqüencia de l'enderroc d'edificis. 

Dissortadament, aquesta idea no assolí mai les 

característiques de programa ni esdevingué proposta 

d'actuació directa i immediata sobre la ciutat i quedà en 

laments més o menys càustics, com ara el 1929 en 

descriure una troballa arqueològica al carrer del Forn de 

la vila: 

"La antigüedad del horno de pan cocer, destruido por nuestra 

progresiva piqueta el año 1924, databa del siglo XV, y el vetusto 

aspecto de sus interesantes tapiales de enorme robustez atrajeron 

mi atención." (04) 

Com diem, fou només en l'episodi del 

manteniment dels horts, per la gran trascendència del 

tema en la formació de la moderna ciutat d'Elx, on hi 

hagué un programa d'actuació cívica estructurat i portat a 

terme, tant per evidenciar-ne el valor com per demanar, 

en conseqüència, que l'Estat prohibís la tala sistemàtica. 

Clarament, en aquest cas, el propietari era "un desalmado 

que contempla impasible el destrozo", però en altres obres 

de reforma o demolició d'edificis d'interès, encara que 

fossen el mateix alcàsser de la Senyoria o la Calaforra, 

Ibarra veia la destrucció des d'una perspectiva 

arqueologista per a lamentar, sobretot, que aquella mina 

infinita de troballes valuoses no es pogués investigar del 

tot. En aquests casos, força per compromís amb els 

propietaris, més que per mancança de modernitat en la 

visió, l'actitud d'Ibarra volia ser només la del notari que 

observa, descriu i estén acta de les troballes, però sense 

intervenir en la transformació quotidiana de la realitat ni 

en la seua anàlisi. Com era lògic, Ibarra mostrava sempre 

un gran respecte envers els propietaris urbans i 

industrials, la seua classe al capdavall (i els seus 

patrons!), i mai no es permeté cap crítica directa envers la 

burgesia il·licitana. Això li restà concreció a la defensa de 

la ciutat antiga que hi havia implícita en les seues idees i 

els seus escrits. En la idea de ciutat d'Ibarra, però, 

juntament amb la valoració dels monuments i les riqueses 

antigues, obres d'art, ciutadans il·lustres, documents, etc., 

també hi havia la valoració de l'enginy i de la indústria 

humana, i d'això es desprén una certa consideració 

positiva del progrés. Malgrat les manies que tenia, com 

ara el fet que no s'instal·làs mai en casa l'electricitat, 

Ibarra valorava la grandària, les comoditats i les noves 

infraestructures d'Elx. Així, el 1917 escrivia: 

"Hablen las estadísticas por nosotros, humildes habitantes de 

este pueblecillo... que cuenta con una población de 30.511 

habitantes, que es cabeza del partido judicial de su nombre, que 

tiene un término de 37.689 hectareas, que es juzgado de 

ascenso, tiene registro de la propiedad, dos notarios, estafeta de 

correos, estación de ferrocarril, otra telegráfica y otra telefónica, 

subdelegaciones de medicina, farmacia y veterinaria, 21 

escuelas, 3 parroquias, 2 conventos, 2 colegios de 2ª enseñanza, 

caja de ahorros, hospital municipal, asilo, sucursal de la Cruz 

Roja y otra del Banco de Cartagena, dos sociedades corales, 

casino, centro de industria alpargatera, diez o doce centros 

societarios y... una insignificante industria de calzado, que 

representa un valor de más de seis millones de pesetas anuales." 

En nota a peu de pàgina, Ibarra encara 

remarcava l'avanç d'Elx entre el 1917 i el 1931: 

"No pierdan de vista mis lectores que este apunte fue publicado 

en 1917. Durante los 14 años transcurridos, el progreso de Elche 

es notorio." (05) 
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Especialment crític era Ibarra amb la ciutat que feien els 

seus contemporanis. Així, en comentar, als anys vint, 

l'ocupació que, a penes uns anys abans, s'havia donat de 

l'eixample, mostrava el seu escepticisme davant la 

mancança d'ordre del nou barri. I en anotar les sol·licituds 

de modificacions del plànol dibuixat per Pere Navarro, 

escrivia: 

"Pedían reformas importantes en el mismo, es decir, el caos que 

se avecinaba... y así ha resultado." (06) 

La part fonamental, però, de la idea de ciutat en 

l'obra d'Ibarra apareixia vinculada a la defensa de les 

palmeres. En els escrits dels anys vint, aquesta defensa 

comportava sempre un model de ciutat, l'eixample de 

ponent, en el qual eren possibles els plantejaments 

higienistes, l'habitatge obrer i la ciutat industrial: 

"Tenemos el imperioso deber de mejorar nuestro medio 

ambiente, nuestras poblaciones; como el de sanear, 

embelleciéndolas, si es posible, nuestras viviendas, que lo útil 

jamás anduvo reñido con lo bello; como el de fomentar las 

industrias locales, porque ellas son una fuente más de riqueza, 

no la única, en aquellos pueblos que nacieron agrícolas y 

agrícolas seguirán siendo. Se puede y debe progresar, 

extendiendo el natural desarrollo de la población que nos 

empuja, fundando esas mismas barriadas insalubres dentro del 

umbroso bosque y esas fábricas que aportan millones de pesetas 

a Elche, sin arrancar una palmera, yéndonos a edificar en la 

llanura de la Casa Blanca, donde corren los aires mas puros, 

libres de focos tercianeros, de miasmas palúdicos, allí donde el 

terreno es más económico, la alineación más libre y caprichosa, 

por lo angulosa y quebrada, más a la medida del estilo moderno 

seguramente, sin ángulos ni travesías, ni nada de cuanto sea 

estético, si por belleza se entiende la línea recta, infinita. Donde 

se ve crecer la población, donde está el porvenir de las 

construcciones de Elche, el de la ciudad manufacturera, el 

emporio fabril y comercial de mañana, riente, soleado, que 

demostrará a los venideros nuestro cultivado sentido común en 

materia de alineaciones urbanas (¡y censuramos a los pobrecitos 

moros!)." (07) 

Enmig del to sarcàstic, endevinem que, per a 

Ibarra, el futur de la ciutat d'Elx apareixia vinculat al 

desenvolupament de l'eixample de ponent, malgrat 

considerar que la quadrícula amb la qual es 

desenvolupava aquell eixample suposava una important 

mancança d'art, encara que també la improvisació i la 

irregularitat en el traçat de les alineacions. La necessitat 

de l'eixample de ponent per a salvar les palmeres i els 

plànols que feu l'Ajuntament foren qüestions que cap al 

1921, ja sense ironia, Ibarra arribà a exposar al ministre 

de Gràcia i Justicia, Josep Francos i Rodríguez, diputat a 

Corts per la circumscripció d'Elx: 

"A la parte del Oeste de la población, Vinalapó por medio, 

existe espaciosa llanura donde ya se ha iniciado creciente 

población. Los Ayuntamientos que hace algunos años vienen 

sucediéndose, han hecho levantar planos para la urbanización de 

este punto, que se ve favorecido por todas las condiciones y 

circunstancias." (08) 

Tornant a l'Elx existent, la idea de ciutat de Pere 

Ibarra, amb carrers antics i tortuosos, envoltats de 

palmeres, es completava amb una idea d'arquitectura 

popular que havia de donar caràcter i tipisme a la 

població, i també amb uns comportaments dels habitants 

arcaics i arabitzants, que s'adiguessen amb el paisatge 

oriental d'Elx. Així ho expressava el 1926 a Elche, 

materiales para su historia: 

"No son menos dignas de estudio nuestras construcciones para 

el arqueólogo. Aparte la tortuosidad de nuestras calles, cosa que 

parece inevitable en Elche, aún tratándose de la construcción de 

nuevas barriadas, con planos ad hoc, conserva este pueblo 

marcado carácter oriental. El techo plano, terrado o azotea, es 

característico en Elche, si bien hoy día se va acentuando el 

empleo de la teja que resulta mas barato y que mucho 

desmerece de aquel típico estilo, sobre todo si es plana. No 

creemos que sea más duradera que el trespol, afirmado en 

buenas maderas. Si se ha perdido también la costumbre, árabe 

también, de hacer de la azotea un sitio de placer durante las 

calurosas noches de verano, en cambio se ha generalizado la 

perniciosa de sentarse a la puerta de las viviendas, o en mitad 

del arroyo, lo que hace perder, poco a poco, el primitivo destino 

de la azotea, ya que para el aprovechamiento del agua de lluvia, 

tanto da que sea terrado como tejado. La vida ya no la hacen la 

mayoría de las gentes en las casas, se vive en la calle. También 

son ya muy contadas las cúpulas semiesféricas que son 

características de los pueblos orientales y cubren los ingresos de 

las azoteas; otro tanto de los arcos de herradura, rejas moriscas y 

celosías que han desaparecido por completo. Detrás se irán las 

serenatas a la reja de la amada, las rondas al son del guitarrillo y 

peladura de la pava... ¡Oh! la civilización. Sin duda debe 

consistir en desposeerse uno de su traje y vestir con hábitos 

extranjeros." (09) 

Amb un caràcter igualment nostàlgic 

s'expressava també Ibarra el 1921 en el periòdic La 

Defensa: 

"Confieso que me he quedado detrás: declaro que mi querido 

pueblo se me escapa de entre las manos, y lamento, pero muy de 

veras, cuando veo el cariz que va tomando el moderno Elche. 

Los amantes de que lo antiguo desaparezca están de 

enhorabuena: los progresistas que pagan el brillante alumbrado 

eléctrico, que se extasían ante las bellas perspectivas que nos 

ofrecen los modernos barrios extra-urbanos, y que se complacen 

al ver caer una a una, esos viejos testimonios de nuestro 

misérrimo pasado, esas vulgarísimas palmeras, bailarán con un 

pie, viendo cernerse por los aires las águilas del progreso 

moderno, las mismas que siembran la destrucción y la muerte... 

Cayeron en el olvido nuestras populares fiestas votivas: cayó la 

feria de San Andrés, han sido desterrados los insustituibles 

Nacimientos, callaron las guitarras sus típicas canciones de 

Noche-buena, cesaron los Villancicos, están a punto de caer en 

el abismo nuestra monumental fiesta de Agosto, admiración de 

ilustres extraños, y la más importante de nuestras procesiones 

populares, la del Santo Entierro; cae también, si la Virgen no 

hace un milagro, la de la Purísima, cuya solemne festividad traía 

consigo la representación en Santa María de muy interesantes 

Villancicos, con temas de circunstancias; y camina a paso 

agigantado hacia su desaparición, la por todos conceptos 

estimable, por su inmortal, secular tradición, la de la Venida, 

representada en Elche, en varias épocas, muy singularmente, 

porque es cuando hubo de revestir excepcional importancia, 

durante el siglo XVIII, con la aparición de los carros triunfales, 

remedo de las famosas rocas del Corpus, corridas de toros de 

muerte en la plaza mayor, castillo de moros, comparsería, 
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cucañas, exposiciones de industrias, etc." (10) 

Aquestes observacions d'Ibarra coincidien 

plenament amb les que feia Sitte a Der Städtebau el 1889. 

La pèrdua d'una civilització antiga, el canvi en els 

costums i les necessitats dels habitants, la progressiva 

mecanització de les ciutats, etc., eren, per a ambdós 

autors, la base de la pèrdua dels valors de la societat i de 

les característiques formals de la ciutat preexistent. 

Comparem amb un text de Sitte: 

"No puede evitarse que el tráfico de la plaza-mercado se 

reduzca cada vez más, ya por encerrarlo en edificios sin arte, ya 

merced al reparto a domicilio. Tampoco el que las fuentes 

públicas no tengan más valor que el artístico, al alejarse de ellas 

la masa pintoresca del pueblo, pues las modernas distribuciones 

de agua la conducen directamente a la casa. Las obras de arte 

desertan cada vez más de calles y plazas, recluyéndose en esas 

jaulas llamadas museos; de igual modo desaparece de los 

mercados la pintoresca animación de las fiestas populares, 

cabalgatas, procesiones, farsas teatrales. La vida popular se 

retira hace siglos (y sobre todo en los tiempos más recientes) de 

las plazas públicas, con lo que éstas pierden gran parte de su 

carácter, siendo casi comprensible que la multitud haya perdido 

su amor por tan hermosas plazas. Era mucho más favorable a la 

urbanización artística aquella vida que la nuestra, tan 

matemática, en la que el hombre se transforma virtualmente en 

máquina, habiéndose modificado no solamente en sus 

generalidades, sino también en detalles, los cuales exige 

evoluciones en consonancia con la época." (11) 

D'igual manera, nombroses vegades Ibarra lloava 

el pintoresquisme de la ciutat antiga i ironitzava sobre la 

ciutat i l'arquitectura modernes i sobre els traçats regulars 

de les ciutats, en quadrícula. Així, en parlar de l'Elx 

medieval referia que la bellesa de 

"las caprichosas líneas de las aisladas construcciones resultarían 

de una fantástica variedad", 

encara que fossen 

"inaceptables para todo aquél que sienta la belleza ante la 

sugestiva regularidad de un tablero de ajedrez y anhelase 

convertir la habitación humana en un palomar, en un 

rascacielos." (12) 

També aquesta actitud apropa el nostre Ibarra als 

teòrics de la urbanística clàssica, com ara Sitte, a qui ja 

ens hem referit i qui també exclamava en referir-se als 

traçats en quadrícula: 

"¡Debiera avergorzarnos el escaso caudal de espíritu de nuestros 

ajedrezados urbanos! Magnitud de manzana y anchura de calle 

se determinan mediante un acuerdo de sesión, con minuciosidad 

tal que el plano parcelario del barrio podría ya ser completado 

por el último escribiente o ujier, si no se diese aun cierta 

importancia a la mayor delicadeza del dibujo." (13) 

Les idees d'Ibarra també ens apropen a Unwin, 

de qui Solà-Morales diu que, amb els seus treballs, el sòl 

de terra, que era només propietat i topografia, passà a ser 

tema d'arquitectura. (14) D'igual manera, amb Ibarra, el 

sòl de terra de la ciutat passà a ser objecte d'arqueologia, 

tant com a jaciment, per la possibilitat d'obtenir-ne restes 

arqueològiques, com per les característiques de les noves 

construccions que s'hi aixecaven, les quals calia que 

s'adiguessen amb el context de la ciutat antiga que les 

envoltava, en una actitud que donà els seus millors fruïts 

en els anys quaranta i cinquanta del segle, amb una part 

de l'obra arquitectònica d'Antoni Serrano i Peral. Així ho 

exposava Ibarra el 1925, en referir el treball dels alumnes 

de Cort: 

"Conscientes dichos arquitectos que el buen gusto en la 

decoración de edificios, así como el regulado de sus 

proporciones, es sólo en las escuelas especiales de arquitectura 

donde se enseña, nos obsequian, teniendo presente el carácter 

anticuado de Elche (carácter que a mí tanto me complace), 

estimando que las reformas locales que se hayan de realizar aquí 

deberían llevar un sello de anticuada originalidad que no 

desdijera del conjunto: es decir, algo así como los pedazos de 

tela que las mujeres aplican en los rotos, que si no es igual, por 

lo menos que li diga, y en este supuesto, los estudios ofrecidos 

como ejemplo son de un valor inestimable." (15) 

Com veiem, en els articles d'Ibarra es trobaven 

també implícites certes idees generals d'Unwin, com ara 

la idea de bellesa i de pintoresquisme en l'arquitectura i en 

el traçat de les ciutats antigues, l'afirmació que era 

possible llegir el passat en els seus carrers o l'obligació 

ètica de procurar la presència de l'art a les ciutats 

contemporànies, entenent que "el arte consiste en hacer 

bien aquello que se debe hacer." (16) 

També en Ibarra es poden trobar rastres del 

debat i la polèmica originats entre els urbanistes del tomb 

de segle que discutien si els carrers de les poblacions 

havien de ser rectes o corbats, alternativa davant la qual 

Ibarra propugnava l'ús dels carrers corbats i quebrats, 

com ara en els articles del 1925 sobre els treballs dels 

alumnes de Cort: 

"La línea recta nada inspira, nada dice; es una línea sin curso ni 

discurso, cansada, muerta. Lo meritorio, lo que da que pensar al 

técnico, es el trazado de líneas curvas." (17) 

Com és sabut, el debat entre l'ús de les línies 

rectes o corbades en els traçats urbans havia estat 

mantingut uns anys abans per Sitte i els seus 

contemporanis. Com assenyalen els Collins, tant els 

carrers en particular com la xarxa viària en general eren 

elements primaris del planejament urbà, la qual cosa féu 

que aquest problema tingués una gran importància i 

originàs alguns dels més intensos debats sobre estètica. 

Sitte havia mostrat la seua preferència per la curva i 

n'havia fet un dels seus temes favorits, en assumir com un 

axioma que un carrer amb la visual interrompuda era 

estèticament superior a un carrer dret. (18) També 

Stübben, en el congrés de Londres del 1910, com a 

conclusió de l'estudi de les ciutats medievals alemanyes, 

mostrà inclinació envers les línies corbades enfront de les 

línies rectes. (19) Ibarra degué prendre aquestes idees dels 

alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, ja que la 

relació d'Ibarra amb Cort durant els dies de la seua estada 

a Elx degué ser estreta, tenint en compte que Ibarra, com 

a persona culta i educada, era summament obsequiós amb 

els intel·lectuals que venien al nostre poble, i els mateixos 

alumnes deixaren escrit que els acompanyà a l'Alcúdia i 

els explicà la història de la ciutat. Així, doncs, com 

veiem, la influència de la urbanística clàssica defensada 

per Stübben arribava a Elx directament de la ma de César 

Cort. Ibarra replegà aquestes idees i en creà una opinió 

pública favorable. En aquest ambient, Serrano Peral, que 
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conegué Cort, que llegí i estudià el seu llibre sobre 

Múrcia, i que arribà a participar en la defensa dels horts 

de palmeres, intentaria dur a terme als anys quaranta, tant 

en l'arquitectura com en la urbanística, aquesta idea de 

ciutat, a la mesura d'una classe dominant que havia 

guanyat una guerra i que tenia pendent des de feia un 

segle la definició del seu propi espai urbà. 
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06. "POR Y PARA ELCHE" 

 

Amb motiu de l'exposició dels treballs dels alumnes de 

Cort a l'Ajuntament en la primavera del 1925, Pere Ibarra 

escrigué una col·lecció de dotze articles titulada "Por y 

para Elche. Exposición artística en la Alcaldía" en els 

quals comentava el resultat d'aquests treballs culminant la 

visió que havia donat de la ciutat al llarg dels anys 

anteriors. Ibarra aprofità l'avinentesa per a desenvolupar 

tot un programa personal de com hauria de ser l'evolució 

d'Elx. Dels treballs dels alumnes valorà, sobretot, la 

vessant clàssica, de modernitat heterodoxa que tenia 

aquell conjunt de projectes allunyats de les realitzacions 

de l'arquitectura més purista del moviment modern, com 

ara les obres revolucionàries que Le Corbusier construïa 

aquells mateixos anys. Molts trets de la idea de ciutat que 

es pot deduir d'aquests articles cuejaren anys després de la 

mort d'Ibarra, encara que el pintoresquisme bàsic fou 

negat per la pràctica que, realment, es donà devers la 

meitat del segle XX. 

Ja des del començament, per a anomenar 

l'exposició d'urbanística (o d'arquitectura, com a màxim) 

Ibarra es referia a "exposición artística" i, fins i tot, 

"exposición de arte moderno." Entenia, doncs, que, com 

que s'hi mostraven dibuixos, aquarel·les, perspectives, 

etc., la construcció i el planejament de la ciutat eren una 

forma d'art. També des del primer article, Ibarra exposava 

el seu ideari urbanístic: 

"Nunca más grande mi satisfacción que cuando vi los preciosos 

modelos que integran el obsequio con los que nos han honrado 

los ilustrados alumnos de la Escuela Central de Arquitectura, 

que en reciente visita de prácticas estuvieron unos dias en esta 

ciudad. Labor hecha con clásica pulcritud, ejecución esmerada y 

científica apreciación reveladora de un empeño espontáneo, 

decidido y franco por resucitar antiguas líneas, conservar 

caracteres propios y encaminar las corrientes de opinión hacia 

amortiguadas tradiciones locales, bellezas marchitas y albores 

de un renacimiento de arte netamente español que hace augurar 

para nuestro porvenir artístico monumental una gloriosa 

resurrección. Se han persuadido nuestros arquitectos que 

copiando ideas extrañas, extranjeras, vamos al caos: es decir, 

abandonamos lo propio, lo que admira el visitante, lo que 

constituye el bagaje artístico nacional, por adquirir elementos de 

construcción, de adorno y de simplezas artísticas, que nos 

convertirían en un feudo del arte ultrapirenaico, como ha 

ocurrido con la maldecida costumbre de vestir, las mujeres 

singularmente, con sujeción a un figurín que nos conturba, 

explota y lleva por inseguros derroteros. Renace en España el 

arte clásico, español. Ilustres arquitectos han señalado los 

rumbos a seguir, y la nueva generación se prepara a evocar 

aquellas notas arquitectònicas longevas que elevan el espíritu 

nacional, reforzando con saludables ejemplos de clásica 

tradición el carácter de nuestras antiguas poblaciones: líneas 

quebradas, techos planos y huecos de amplia transparencia. 

Huyamos del ajedrezado americanismo, de la empinada 

techumbre, aquí que nieva una vez por siglo, y el agua que 

llueve cae como bendición del cielo, y no imitemos esos 

insalubres rascacielos que transforman en colmenas las 

poblaciones." (01) 

Advertim la relació entre alguna de les propostes 

d'Ibarra contràries a la quadrícula (que ell atribueix a les 

ciutats americanes), repetides en diverses ocasions, i la 

proposta que el 1900 feia Puig i Cadafalch al cèlebre 

article "Barcelona d'anys a venir", tan contrària a 

l'edificació tancada de l'eixample de Cerdà i tan favorable 

a la tipologia aïllada dels nous barris del nord d'Europa, 

en els quals, com hem dit, de la mà de Stübben, havia 

begut Cort les seues teories. Deia Puig: 

"Aquesta ciutat nova feta tant a la moderna és un dels horrors 

més grossos del món, un dels horrors que, de segur, no té igual 

sinó en las ciutats cursis de l'Amèrica del Sur [...]. Aquesta 

organització quadriculada de la planta de la nostra ciutat nova 

s'ha reflexat en la casa feta a semblança de les galeries de 

nínxols dels cementiris, ab tants pisos com la llei permet [...]. 

Qui contempla la part nova de las ciutats del Nort ab casas 
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aisladas com a Colònia i com s'havia projectat a Barcelona, o ab 

sas casas ab jardi al davant de silueta moguda, pera una sola 

familia, com en els escuares moderns de Brusselas [...], sentirà 

odi contra'ls que pogueren fer una ciutat bella i l'han feta per 

sempre més lletja." (02) 

La major coincidència, però, com podem comprovar, s'hi 

donava entre les propostes dels escrits d'Ibarra i les de 

Cort. Així, com ja hem vist, Ibarra es manifestava contra 

la línia recta i a favor de les línies corbes o trencades i 

contra la modernitat. Com ja hem advertit, la defensa de 

la línia trencada per part d'Ibarra era radical: 

"Las caprichosas líneas de las aisladas construcciones resultaren 

de una fantástica variedad, inaceptable para todo aquél que 

sienta la belleza ante la sugestiva regularidad de un tablero de 

ajedrez y anhelase convertir la habitación humana en un 

palomar, en un rascacielos. Ese es Elche y no otro. Hijo de 

líneas quebradas que engendraron tiempo ha su manera de ser: 

codos y entronques. Así nació nuestra actual población, así 

nació Elche y así será siempre, quieran o no los que se jactan de 

progresistas, de reformadores al uso, de miopes advenedizos 

[...]. Los pueblos, como nosostros, también tienen sus arrugas, 

tanto más profundas cuanto más antiguas. Precisa reconocer, 

pues, que es más histórica la línea quebrada que la recta. La 

línea recta nada inspira, nada dice; es una línea sin curso ni 

discurso, cansada, muerta. Lo meritorio, lo que da que pensar al 

técnico, es el trazado de líneas curvas (finalidad de quebrada), 

que tengan razón de ser, razón científica, VIDA. Una recta la 

traza el patán más reacio y torpe: con una regla en la mano se 

resuelve el problema. Todos los pueblos históricos proclamaron 

a la mujer como el prototipo de la Belleza; y la mujer no tiene 

sobre su cuerpo ninguna línea recta." (03) 

També Cort defensava que els carrers no fossen 

rectes ni tampoc excessivament amplis quan no calgués: 

"las calles anchas y trazadas a cordel, según la frase consagrada, 

constituyen para muchos el ideal de la urbanización moderna", 

creença errònia que era 

"otra de las incomprensiones corrientes que el vulgo ilustrado ha 

conseguido incorporar en cierto modo a la legislación vigente." 

Pel contrari, per a Cort 

"la anchura de una calle no debe ser mayor que la requerida por 

su función" 

i, així, 

"las calles para viviendas tienen por principal objeto el acceso a 

los solares de forma y dimensiones convenientes para que las 

diversas calidades de habitaciones resulten higiénicas, cómodas 

y con el menor coste posible." 

En canvi, seguia l'urbanista, 

"en nombre de la higiene, con ciertos extraños perjuicios de 

estética, se pretende que las calles sean en todas las poblaciones 

amplios caminos rectilíneos, sin consideraciones para el clima, 

el terreno y el lugar." 

Més endavant, l'arquitecte insistia que no calia 

que l'ample mínim fos de dotze metres si els edificis que 

s'hi anaven a fer eren de baixa altura i el clima calorós de 

la ciutat no recomanava que les vies fossen amples: 

"la anchura mínima de 12 metros para toda clase de calles, 

cualquiera que sea su destino y orientación es, indudablemente, 

una prescripción bien intencionada pero errónea"; 

i en el cas concret de Múrcia, 

"el tipo de vivienda predominante en la ciudad es el de dos 

plantas, y proyectar calles de doce metros cuando los edificios 

van a pasar rara vez de los siete u ocho metros de altura es 

encarecer innecesariamente la urbanización y, por lo tanto, 

elevar el coste de los solares, aumentar los gastos de 

entretenimiento de la ciudad y dejar, por añadidura, que las 

gentes sufran la incomodidad de circular en verano por estas 

calles amplias donde toda defensa contra los rigores del sol es 

prácticamente imposible." (04) 

També pel que fa a la casa, Ibarra participava de 

les idees de Cort, que mostrava la seua heterodòxia 

respecte al moviment modern en un text que hauria estat 

aprovat per Ibarra i on considerava que 

"la casa vieja [es] punto de partida para la nueva. Y la nueva 

debe ser moderna. Lo malo es que no existe unanimidad sobre 

lo que realmente es una casa moderna. Muchos llaman moderna 

a la casa arbitraria, desprovista de ornamentación y cargada de 

razonamientos que pretenden justificarla. Una casa, con aspecto 

de barco mercante es, frecuentemente, la solución estética que 

se ofrece como modelo de vanguardia [...]. Se olvida que la 

arquitectura [...] ha buscado siempre la manera elegante de 

acondicionar sus creaciones al organismo funcional que debían 

cobijar, empleando los medios que la época y el lugar le 

proporcionaban." (05) 

En el conjunt d'articles "Por y para Elche", 

Ibarra, des d'una actitud arcaitzant, basava com mai el seu 

juí en la bellesa de les coses antigues i en el temps com a 

valor, encara que en certs moments utilitzàs raonaments 

que aleshores podien considerar-se científics i moderns, 

com ara l'higienisme, la funcionalitat o l'economia. En 

l'exposició d'Ibarra tota possibilitat d'evolució o 

d'eixamplament de la ciutat havia d'anar precedida i 

basar-se en l'estudi de l'evolució històrica, però el passat 

no era només una font d'ensenyament urbanístic sinó 

també una font d'ensenyament de coses quotidianes: 

inversions en obres útils, necessitat d'una legislació 

protectora dels monuments i els béns culturals, detalls 

arquitectònics que ens parlaven del passat, etc. Amb 

aquests articles, Ibarra ajudà a crear un ambient 

arqueologista a Elx que no es tornà a donar amb tanta 

intensitat fins a la década dels vuitanta, encara que, tant 

aleshores com ara mateix, aquest ambient arqueologista 

ha estat desmentit per una realitat destructiva i 

especulativa cap als monuments, els edificis antics i cap a 

la mateixa ordenació clara, lògica i racional dels 

fragments de la nova ciutat, en els quals s'utilitzaven unes 

mínimes regles de la disciplina urbanística per als 

interessos propis, és a dir, per a la creació d'un mercat de 

sól de terra abundant i especulatiu. 

En aquests articles Ibarra prestava una discreta 

atenció, no exempta d'admiració, a l'obra dels alumnes de 

Cort. Tanmateix, no parlava tant de l'obra en si (ja que no 

devia tenir gaire confiança en la seua execució) com dels 

problemes urbans de l'època: plaça del Mercat, museu 

arqueològic i de belles arts, passarel·la del Palau, etc. 

Aquestes eren les coses que l'obssessionaven perquè eren 

els temes urbans que es trobaven al carrer, aquells que es 

podien considerar capdavanters en la idea de la ciutat a 

Elx a meitat dels anys vint i dels quals se'n feia ressó la 

premsa cultural i de partit. En la definició d'aquests 

temes, en especial del traçat de la ciutat i del museu, 
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Ibarra remarcava la necessitat de seguir el genius loci 

il·licità (o alacantí), com una part de la idiosincràsia 

espanyola, enfront de tot allò estranger. En certa manera, 

en aquest aspecte coincidia amb Camillo Sitte qui, com 

adverteixen els Collins, posava l'èmfasi en el pla de la 

psicologia nacional i de l'art alemany i considerava que 

tot art veritable havia de tenir la seua base en l'espenta 

nacional del poble. La filosofia de la vida de treball 

d'Ibarra, com la de Sitte, era, en paraules dels Collins, que 

qualsevol sentiment subjectiu seriós, qualsevol aspiració 

espiritual elevada, en l'art especialment, només podia ser 

nacional, (06) espanyola en el cas d'Ibarra, teutònica en el 

cas de Sitte. 

Ibarra no descrivia ni analitzava exhaustivament 

els projectes presentats pels alumnes, sinó que els 

utilitzava per a parlar dels seus temes favorits des de feia 

quatre dècades i de molts altres que incorporà en aquells 

moments al seu ideari artístic. Així, quan es referia al 

preciós projecte de museu arqueològic destinat a albergar 

la seua col·lecció d'antiguitats, parlà més del museu com 

a activitat cultural, de la incidència urbana de la 

institució, de la valoració popular de l'establiment, etc., 

que de la proposta arquitectònica. El mateix passava amb 

els projectes d'obertura de carrers, reforma d'alineacions, 

etc. Encara que Ibarra, per tal d'emmarcar el treball dels 

alumnes de Cort, citava com antecedents els autors que 

havien fet plànols d'Elx, els mestres d'obres Pere Navarro, 

Nadal Cantó i Pere Fluixà, també en aquests textos, com 

en els de molts altres articulistes, es donava més 

importància a la qüestió de les alineacions i l'ampliació 

dels espais públics i vials existents que al tema de 

l'eixample. Aquesta atenció secundària a l'eixample d'Elx 

es devia, com hem vist en repetides ocasions, al fet que la 

baixa densitat de la ciutat des de la meitat del vuit-cents 

fins als anys vint del segle XX permeté reocuparlo 

mitjançant una lenta densificació del traçat existent, sense 

que la burgesia necessitàs, doncs, d'un eixample amb el 

qual assenyalar ostentosament el seu poder. Això fou així 

fins al punt que els edificis símbol de l'eixample, la casa 

de Falcó i l'esglèsia del Sagrat Cor de Jesús, no foren 

construïts fins als anys cinquanta, i el primer es dedicà a 

pisos per a llogar, no per a vendre ni per a viure els 

promotors. (07) 

Ibarra, amb tot, com diem, mostrà una certa 

preocupació pel tema de la qualitat de l'eixample d'Elx, i 

en els seus articles exposava que 

"otras tentativas llevadas a cabo en nuestros días, unas veces 

con levantado propósito de dotar esta Alcaldía de un buen guía 

urbano, por los señores D. Félix Serrán, Cristóbal Cubero y 

Aureliano Ibarra; ya, también, por D. Pedro Fluxà, no sé si por 

D. Navidad Cantó, y con suma extensión por el que fue nuestro 

inolvidable amigo queridísimo Don Pedro León Navarro; y otras 

con planos parcelarios que en su desarrollo no se pudieron 

sujetar sus autores a una unidad general por carecer de ella, 

antes bien, favorecer sacando todo el partido posible al 

peticionario, a base de que no existe un plano oficial, es lo 

cierto que con plano oficial (el de Gonzálvez, a falta de otro), y 

sin plano oficial, pero con tantas trazas parcelarias 

acomodaticias a las circunstàncias de ocasión, lugar y tiempo, 

factores que des de ab initio, juegan con el desarrollo progresivo 

de nuestra culta ciudad, hemos formado un ensanche que es un 

modelo de armonía marroquí." (08) 

En aquests articles Ibarra també plantejà la 

necessitat d'equipar aquests nous barris, especialment pel 

que fa a la construcció de mercats d'abastiments, els 

quals, en efecte, juntament amb les escoles, foren els 

primers equipaments que, fet i fet, es van construir en 

l'eixample als anys seixanta: 

"Se impone a pasos agigantados una profunda ampliación en la 

administración local. De un lado, el grandísimo incremento que 

en pocos años ha tomado el barrio del oeste; de otro, el que 

también merece fijar la pública atención, el del sur, en sus 

distintas denominaciones. Y nada digamos del que se refiere al 

norte, por hallarse limitado, hasta cierto punto nada más, con 

harto sentimiento del autor de estas líneas, por el palmeral. 

Principalmente en los dos primeros, se viene encima la situación 

de comercios de todas clases que faciliten el abasto de aquellos 

habitantes y, sobre todo, el establecimiento de plazas de 

mercado público. Algo se me alcanza de las dificultades, gastos 

de vigilancia e inspección y, sobre todo, administración 

rectílinea que ello trae consigo. Pero no lo duden ustedes: tarde 

o temprano, de seguir Elche aumentando su casco, ha de llegar 

día que se tendrá que atender debidamente el abasto de tan 

extensas barriadas, so pena de construir un mercado central 

capaz, como llevo dicho delante." (09) 

Tanmateix, en l'article on tractà de l'eixample, a 

penes es referí al tema dels nous traçats, encara que, a 

canvi, exposà les diferents formes de creixement de la 

ciutat al llarg de les diverses èpoques. L'eixample, per a 

Ibarra, en el fons, no era sinó un barri més, el barri del 

Pont Nou, però no una nova ciutat en la qual 

cristal·litzaven les aspiracions ciutadanes de moltes 

dècades, com passava a altres ciutats i com, anys després, 

acabà passant també a Elx. Més que com una nova idea 

de ciutat, l'eixample de ponent es defensava per ser una 

forma de creixement urbà que salvava els horts de 

palmeres i permetia allotjar els obrers. 

En contrast, Ibarra es referí més detalladament 

als dibuixos de reforma de places i carrers fets pels 

alumnes: 

"Pregona el sumo interès que a los ilustrados arquitectos que 

vinieron a Elche en busca de temas sugestivos para sus 

prácticas, hubo de inspirarles el estado de la población, y sobre 

todo su carácter anticuado, la variedad y belleza de los apuntes 

que nos remiten, como en meritoria recomendación de que sean 

cuidadosamente estudiadas por nuestros Ayuntamientos (ya que 

no por los propietarios de las casas, que sólo cuidan de su 

aprovechamiento particular), la alineación de calles y plazas, 

objetivo de preferente atención por parte de los autores de los 

consabidos planos." (10) 

Una de les reformes descrites per Ibarra era la 

reforma de la plaça del Palau, amb la construcció d'alguns 

arcs sobre el carrer per tal de del·limitar la perspectiva. 

Això va complaure el cronista ja que s'aconseguia 

"realzar el señorial aspecto de aquella rinconada medieval, 

arquito de paso que trae a nuestra mente una típica 

reminiscencia de los muchos que había en Elche en la edad 

media, los de San Roque, Santa María Magdalena, el de la 

Trinidad, Santa Bárbara, Desamparados y otros, de que sólo en 

nuestras actas capitulares queda mención. En otra población de 
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gusto más refinado, no caería en saco roto el bellísimo detalle si 

algún día se abriera paso por las casitas de la parte de poniente 

de la citada plazuela para construir la proyectada pasarela, que 

con el inteligente ingeniero D. Nicasio Mira tenemos ideada." 

Una altra reforma projectada fou la de la plaça 

d'abastiment, per a ampliar la qual es preveia 

l'expropiació de diverses cases. Ibarra considerava que 

aquesta reforma era 

"muy necesaria; más aún, es absolutamente indispensable, tanto 

como terminar la histórica y remendada conducción de nuestras 

aguas potables; más que adoquinar calles y mucho más que 

levantar suntuosos edificios [...] El ensanche de la plaza de 

Abastos se ha hecho imprescindible. Ni los pabellones que la 

componen, con ser una construcción que hace honor a Elche, ni 

el área donde aquéllos están situados, ni las callejas afluentes, 

son bastante ya a las modernas exigencias. Aún sería tiempo de 

adquirir con alguna conveniencia el pelotón de casas que 

demanda el ensanche de aquélla. Mañana que se reedifiquen 

modernizándolas, sería ya tarde. Volatilizadas hoy, quedaría un 

amplio espacio libre que sería de gran provecho económico." 

(11) 

Unes altres reformes foren les ja esmentades del 

carrer Major de la Vila, unint la casa consistorial i 

l'alcàsser de la Senyoria i la continuació del carrer 

d'Alfons XII. Mentre que la primera la considerava 

irrealitzable, la segona —anomenada "Perspectiva de la 

posada de Falcó"— era per a ell 

"punto llamado a tener gran circulación el día de mañana, el 

comprendido dentro de una línea que partiendo desde la casa, 

monumental, de la viuda de D. Francisco Vicente, recorra la 

avenida del Huerto de Gil, llamada según creo de Alfonso XII, 

cruce la antigua bajada del puente de Santa Teresa o de la 

Virgen y se dirija en línea rigurosamente recta al Arrabal de San 

Juan, extirpando en su día aquel foquito de palomas que desde 

el siglo XV, nada menos, pululan por allí. ¡Oh, si hablara la 

cuesta de Bonús! ¡Qué cosas tan buenas sabríamos! 

Seguramente que el pensamiento de los autores del proyecto 

acariciado años ha por alguna de nuestras corporaciones 

municipales ha sido interrumpido sensiblemente, autorizando 

ciertas construcciones que alteran una perspectiva que el día de 

mañana hubiera sido de gran efecto. No hemos de echar a saco 

roto el primordial pensamiento que encierra esta admirable 

acuarela, seguramente una de las mejores de la colección, al 

elegir el frente de la posada del que fue nuestro amigo Pascual 

Falcó, entendiendo que la situación topográfica del 

establecimiento le coloca en una ventajosa posición para el día 

de mañana." (12) 

Tant els edificis com les propostes de reforma 

urbana que Ibarra pensava per a la ciutat eren 

eminentment funcionals, útils, i es trobaven en relació 

directa amb l'estat de desenvolupament de la indústria i 

les aspiracions socials i econòmiques del seu temps. Així, 

el museu, per a Ibarra, com hem dit, no era només un lloc 

estètic, sinó també un espai d'aprenentatge, però encara 

més: allò que s'hi ensenyava no eren coneixements 

generals, inútils, sinó útils i aplicats a tots els camps de 

l'activitat industrial humana, un lloc 

"para que constantemente sirviera de consultorio público a los 

profesionales, a los artistas, a los estudiosos, que, anegados en 

un eterno ambiente de lucha por la existencia, carecen de 

medios para ilustrarse, para enriquecer su inteligencia, hallando 

en los museos nuevas formas que conocer, gérmenes de 

inspiración para surtir el mercado mundial, donde a diario se 

tienen que presentar transformaciones de muebles, trajes, vasijas 

y toda suerte de objetos." (13) 

Aquesta utilitat també es trobava present en el 

rebuig dels projectes de reforma urbana d'eixamplament 

de vies: 

"No soy partidario, por monomanía, sentimiento estético o 

visión práctica de las cosas, de grandes alteraciones de líneas en 

calles que, como muchas existentes en Elche, sería peor el 

remedio que la enfermedad. Dejando aparte la importantísima 

cuestión de las indemnizaciones a los propietarios perjudicados 

con las reformas, queda en pie la referente a la mejora obtenida. 

Escueta e imparcialmente vista la cuestión, no se trata más que 

de un efecto puramente estético, no útil. Utilidad pública, ya la 

da de sí el curso torcido o derecho de la vía: tanto importa que 

ella sea o no curvada para el tránsito. Y al tratar de reformarla, 

ténganse en cuenta los irreparables perjuicios que de ella se 

dimanarían por la alteración de atarjeas y sumideros, pozos 

negros, dificultades y enormes gastos de nuevas cimentaciones 

en puntos las más de las veces productos acumulados por los 

siglos, y la imposible, pero de todo punto necesaria, afrontación 

de unas calles con otras para que la mejora fuese visible y 

práctica, y, a mayor abundamiento, si en el curso de dicha vía 

existe alguna iglesia o monumento histórico que mucho importa 

defender de la piqueta demoledora de algunos ignorantes que sin 

conciencia de lo que hacen, y sin más afán que embellecer lo 

suyo, ofenden la pública ilustración, rebajan el buen nombre de 

la población, que no porque tenga campo de pelotaris y de tiro 

de pichón y se publiquen semanarios es más digna de 

admiración." (14) 

El valor funcional dels monuments s'ampliava a 

les institucions, als horts de palmeres, etc., sempre entre 

les contínues lamentacions pròpies de l'estil d'Ibarra, 

hereu de l'ambient vuitcentista dels regeneracionistes i de 

la generació espanyola del 98. Així també, com veurem, 

l'arxiu era un lloc on s'havien de reunir documents útils, 

és a dir, no sols papers curiosos o documents per als 

historiadors, sinó útils per als advocats, per a usar en 

plets, papers que podien ser necessaris, en última 

instància, per a la defensa de la ciutat. (15) Aquesta 

insistència en la necessitat de defendre Elx dels pobles 

veïns o dels mals que venien de fora era una 

conseqüència directa per a Ibarra dels temps més antics 

de l'edat moderna i obeïen, com hem vist, al fet que Elx 

fos terra fronterera amb la corona castellana i, a sobre, 

posteriorment, territori feudal d'un senyor castellà. 

Aquesta funcionalitat de la defensa que feia Ibarra dels 

béns culturals tenia també una important arrel econòmica. 

La defensa dels recursos agrícoles i industrials es trobava 

sovint en la base dels raonaments d'Ibarra per a defendre 

la ciutat existent i per a plantejar els edificis que hi calia 

construir. El mateix manteniment dels horts de palmeres, 

a més de procurar bellesa i salvaguardar un patrimoni 

únic a Europa, tant per a Ibarra com per a Nicasi Mira, 

era la defensa d'un important bé econòmic, una mica a la 

manera de l'il·lustrat Cavanilles. El mateix passava amb 

els elements territorials, dels quals Ibarra feia la crònica 

del seu temps. Així, un tema important, també per motius 
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econòmics, era el ferrocarril a Novelda, amb el qual 

s'hauria vinculat Elx a Barcelona, València i Madrid, amb 

la formació, com hem dit, d'una triangulació del traçat 

ferroviari, fet que hauria ajudat a rellançar l'economia 

local. 

Amb aquesta formació i dedicació, fa estrany la 

seua ambigüetat en el tema de la construcció de la nova 

ciutat, insistint, com diem, en la necessitat de mantenir la 

ciutat antiga i de construir certs equipaments, però sense 

defensar l'aprovació d'un gran plànol d'eixample que 

podia haver contribuït al manteniment de la ciutat 

històrica. Certament, moltes vegades, al llarg dels articles 

de "Por y para Elche" s'evidencia que per a Ibarra tot 

projecte era inútil; tota reforma, impossible; tota voluntat 

d'ordre urbà, innecessària; i es mostrava escèptic i 

incrèdul davant els treballs dels alumnes de Cort i de la 

seua possible aplicació (només l'ampliació del mercat li 

semblà una cosa encertada). Potser que, en certa manera, 

el superàs el tema, ja que, mentre que tota la vida havia 

estat preocupat pels testets i per l'arqueologia, es trobava 

de sobte amb un desenvolupament impensat d'Elx i amb 

una activitat disciplinar que abarcava tota la ciutat. I de 

sobte trobava que també eren del seu interès els racons de 

la ciutat antiga, castissa i nacionalment espanyola, i es 

llançà a defensar-la des de la premsa, encara que amb 

pocs resultats, ja que els elxans a penes prestaren atenció 

a les seues idees ni van seguir el debat al seu nivell 

intel·lectual. Als anys vint, els periodistes i els polítics 

optaren pel vessant immediat de l'urbanisme i de 

l'actuació en la ciutat, per tal de fer-los pedra que es 

llançava contra l'adversari polític. I a partir dels anys 

trenta, la complicació de la situació política impedí 

qualsevol debat raonable. Amb tot, d'una manera o d'una 

altra, en els articles d'Ibarra hi havia ja presents els 

elements de la moderna ciutat d'Elx, ja que tots els temes 

relatius a elements urbans i reformes viàries tractats per 

ell als anys vint s'han anat construint quaranta o setanta 

anys després. Així, es féu a Elx un museu arqueològic, un 

arxiu històric municipal, mercats en els eixamples de 

ponent, les dues passarel·les sobre el Vinalopó, etc. Tots 

aquests elements han estat peces significatives en 

l'arquitectura de la ciutat, han originat fites, han creat 

itineraris i eixos i han qualificat diverses parts del territori 

urbà. D'ací la gran importància que van tenir Ibarra, Mira, 

Canales i tots els altres tècnics que treballaren a Elx els 

anys vint del segle XX i que podem considerar els primers 

que van pensar l'Elx modern, aquelles parts de la ciutat 

amb les quals s'hagué d'absorbir la immigració dels anys 

seixanta i setanta i les quals no es començaren a refer i 

perfer fins a la fi del segle. 
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(01) Pedro Ibarra, "Por Elche y para Elche", Renovación, 

05-03-1925, p. s/n. 

(02) Citat en Manuel Torres et al., Inicis de la Urbanística 

Municipal de Barcelona, 1985, p. 87-89. 

(03) Pedro Ibarra, "Por y para Elche", Renovación, 12-03-1925, 

p. s/n. 

(04) César Cort, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, 

1932, p. 11-12 i 138-140. 

(05) Ibídem, p. 60. 

(06) George i Christiane Collins, Camillo Sitte y el nacimiento 

del urbanismo moderno (1965), 1980, p. 24. 

(07) Gaspar Jaén, Guia de l'arquitectura y l'urbanisme de la 

ciutat d'Elx, 1983, p. 1814-1817. 

(08) Pedro Ibarra, "Por y para Elche", Nueva Illice, 07-06-1925, 

p. s/n. 

(09) Ibídem, 30-08-1925, p. s/n. 

(10) Ibídem, 19-07-1925, p. s/n. 

(11) Ibídem, 02-08-1925, p. s/n. 

(12) Ibídem, 23-08-1925, p. s/n. 

(13) Ibídem, 13-09-1925, p. s/n. 

(14) Ibídem, 17-05-1925, p. s/n. 

(15) Pedro Ibarra, "Dos tesoros que interesa conservar", 

Amanecer, 06-06-1926, portada. 

 

07. MONUMENTS, ANTIGUITATS, POBLE ANTIC 

 

Amb Ibarra, els monuments d'Elx adquiriren el caràcter 

de fita física i cultural de gran importància que, com arreu 

les ciutats europees, els ha caracteritzat al segle XX. Ja en 

Historia de Elche hi havia una acurada descripció dels 

monuments de la ciutat. I en tota l'obra posterior, 

convents, esglèsies i obres d'art van meréixer una atenció 

especial. Així, en parlar de l'esglèsia de Sant Josep, lloava 

la qualitat de les pintures i es lamentava de l'abandó, el 

qual adjectivava molt durament: 

"La iglesia, sobre todo las pinturas murales, son un encanto. 

Lástima grande que las goteras, innegable muestra de un 

abandono rayano en criminal, hayan destruido aquel museo. En 

tallas de yeso, madera y, sobre todo, en pinturas al temple, no 

tenemos en Elche, y tal vez en muchas leguas a la redonda, nada 

mejor." (01) 

També moltes vegades la seua intervenció fou 

decisiva per a salvar monuments, com ho fou, ja ho hem 

vist, per a salvar documents. Segons ell, els frescos a dues 

tintes del claustre de Sant Josep existien gràcies a la seua 

"monomanía conservadora, pues que fueron desprendidos 

por cierto analfabeto reformista." (02) Tanmateix, en la 

pràctica, la destrucció i venda d'obres d'art fou sistemàtica 

al llarg del nou-cents. Així, el 1909 s'enderrocà la capella 

de l'orde tercera de Sant Josep, i el 1912 es va vendre la 

col·lecció de pintures i taules de l'Ajuntament, entre ells 

un Sant Ferran del pintor Vicent López de gran valor 

artístic. Ibarra anotava aquella pèrdua amb l'amargor que 

el caracteritzava davant de fets semblants: 

"Había llegado el momento de necesitarse dinero, de sacrificar 

el arte a la imperiosa necesidad, de vender los cuadros y tallas 

que, de siglos, venían formando y eran orgullo del tesorillo 

municipal, para acudir a construir... cañería." (03) 

Als anys vint, tanmateix, l'ambient cultural a Elx 

evolucionà i esdevingué prou més interessant i sensible 

del que ho havia estat durant els primers anys del segle. 

Així, el 1924, l'Ajuntament es proposà, fins i tot, per 

primera vegada, la restauració d'un monument 

arquitectònic pel seu mèrit artístic. Es tractava de la 

portada renaixentista de l'esglèsia dels mercedaris, el 

projecte per a la qual, tanmateix, no s'ha redactat fins al 

1989, tres quarts de segle després. En aquella ocasió fou 

el regidor Martínez Torres qui exposà a l'Ajuntament en 
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ple 

"que la portadita del Convento de la Merced, que da frente a la 

calle del Conde, en la antigua plaza de Santa Lucía, se halla en 

mal estado, y cree conveniente que el Ayuntamiento se ocupe de 

su restauración, pues sería lastimoso que se destruyera, por ser 

obra antiquísima, estilo renacimiento, y de indudable valor 

artístico e histórico." (04) 

Aquesta peça arquitectònica també fou 

defensada des del periòdic Elche el 1928, en un editoral 

significativament titulat ja "Por nuestro tesoro artístico." 

S'hi demanava la restauració d'aquesta façana en 

considerar que era "uno de los mejores monumentos que 

en Elche existen", com també "del único ejemplar del 

Renacimiento español que queda en Elche." Hom referia 

els mals del monument, en el qual 

"un abandono inconcebible ha permitido que se destruya en su 

casi totalidad: toda la parte baja ha desaparecido. En la clave del 

arco también hay señales de destrucción. Las columnas están 

enormemente deterioradas en su parte inferior, con desaparición 

del estriado. La imagen de Santa Lucía, aunque mejor 

conservada, también ha sufrido la acción del tiempo. Por todos 

lados se advierten grietas." 

Per a concloure, el periodista assenyalava la 

necessitat que 

"en bien de Elche importa, no ya conservar, sino restaurar 

rápidamente esta joya arquitectónica, acudiendo inmediatamente 

con los medios precisos a evitar su desaparición. Y entre las 

diversas autoridades, creemos que las municipales son las 

primeras que deben mediar en este asunto de gran importancia 

artística." (05) 

Aquest episodi no fou un fet aïllat, ja que, com a 

conseqüència de l'ambient preocupat per la cultura dels 

anys vint, l'Ajuntament començà a interessar-se pels 

monuments i, així, fins i tot el 28-09-1926 l'alcalde 

demanà a Pere Ibarra que formàs "el inventario de 

nuestros antiguos monumentos y bellezas naturales", de 

conformitat amb el Reial Decret del 15-08-1926 sobre el 

tresor artístic espanyol. (06) Com a conseqüència d'aquest 

encàrrec, el 24-09-1926, Ibarra escrigué l'obreta Tesorillo 

arqueológico ilicitano, dedicada per l'alcalde al ministre 

d'Instrucció Pública i Belles Arts. Ibarra hi reunia una 

descripció dels monuments, els jaciments arqueològics i 

els objectes artístics existents a Elx. Malgrat l'exaltada 

prosa amb la qual s'explicaven els béns, aquest opuscle 

constituí una primerenca guia artística i monumental de la 

ciutat feta a Elx. Ibarra i l'Ajuntament trobaren dignes 

d'incloure en el tresor artístic nacional diversos elements: 

l'Alcúdia i altres jaciments arqueològics, la Calaforra, 

l'alcásser de la Senyoria, la Festa, les dues creus de terme, 

i també diverses talles antigues, retaules, capes pluvials i 

el llit de plata de la Mare de Déu. (07) Aquest inventari, 

també per primera vegada a Elx, tenia una finalitat 

d'aplicació, en la mesura que defensava el manteniment 

del patrimoni cultural, del caràcter de la ciutat i, sobretot, 

dels seus horts de palmeres. Així, Ibarra concloïa dient 

que 

"creemos que debe respetarse, en cuanto sea posible, el aspecto 

típico, artístico y pintoresco característico de poblaciones que, 

cual Elche, ha sido siempre admirada por sus famosos 

palmerales." (08) 

D'altra banda, com hem vist, en els textos dels anys vint, 

Ibarra era contundent en la defensa dels monuments de 

les ciutats: 

"No porque una cosa sea antigua debe reformarse. En la 

mayoría de los casos, el que a pretexto de reformar un edificio 

de estilo clásico, un detalle arquitectónico cualquiera, lo 

destruye, debería la ley ser inexorable: no debiera consentirse. 

En este punto, la ley que protege al propietario, debería 

reformarse: seguramente que sus legisladores no pudieron 

precaver que cayera un monumento histórico en manos de un 

ignorante rico." (09) 

I aquesta actitud de defensa dels monuments 

s'acompanyava en els escrits d'Ibarra amb la defensa de la 

ciutat. Com també hem vist, un dels primers textos en els 

quals Ibarra deixà patent la seua idea de ciutat i l'interès 

que en ell despertava el traçat dels carrers antics es 

trobava inclòs en Historia de Elche (1895). Ibarra hi feia 

una valoració positiva i una aferrissada defensa del traçat 

antic de la Corredora (justament el carrer fet carretera on, 

com hem vist, començaren a modificar-se les alineacions 

de les cases) ja que considerava que en aquell traçat es 

podia llegir la història antiga d'Elx. Aquesta valoració es 

contraposava als esforços dels enginyers civils de la 

delegació d'obres públiques per tal d'endreçar i corregir 

aquella part de la ciutat sòlidament construïda pel temps. 

Ibarra, però, considerava que aquests intents de reforma 

de les ciutats antigues es trobaven condemnats al fracàs, 

ja que eren impossibles de dur a terme, tant per les 

dificultats tècniques com pels interessos privats que hi 

havia. Aquesta posició, però, no era tan sols cultural, sinó 

que es trobava relacionada amb el valor d'ús, el valor 

actual, que tenien per a Ibarra totes les antiguitats, 

incloent-hi la ciutat històrica: 

"¿Qué importa que nuestros ingenieros civiles pretendan 

enderezar y corregir lo que el tiempo tan só1idamente ha 

levantado? Imposible. En las tortuosas líneas que forman las 

aceras de dicha calle (la Corredora), el historiador de Elche, el 

amante de su pasado, lee la historia de sus edificios. Tirad a 

cordel su eje y habreis borrado una pagina interesantísima de 

nuestro ayer. La Corredora de Elche es el testimonio más 

elocuente de nuestro pasado y el nervio principal de la 

población de hoy." (10) 

Com veiem, la idea de ciutat d'Ibarra tenia 

similituds amb les propostes dels culturalistes europeus, 

Sitte molt especialment, si més no en les propostes 

resultants que es poden entreveure en els seus escrits, ja 

que Ibarra no feu mai cap proposta programàtica doctrinal 

ni gràfica per a la ciutat. Encara que la seua activitat com 

a pintor i com a dibuixant era notable, es reduí al 

paisatgisme i al retrat. Ibarra no tenia una formació 

pròpiament urbanística ni arquitectònica, encara que sí 

artística, i valorava les coses antigues pel fet de ser-ho, 

d'antigues, sense arribar tampoc a plantejar el 

manteniment íntegre dels edificis més importants d'Elx, 

com ara la Calaforra o l'alcàsser, els quals veié reformar i 

mig desfer amb l'única precaució de prendre nota de les 

troballes que hi apareixien. Amb tot, temes com ara la 

defensa del traçat antic dels carrers d'Elx en contra de les 

noves alineacions és exactament la mateixa que exposa 

Sitte a Der Städtebau: 
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"Al efectuar la regularización del alineamiento, ensancharon la 

calle sin otro motivo que estar así de moda, ya que es 

completamente innecesario por lo reducido de la circulación y 

bastaba la anchura antigua. Pero cuando viene la moda hay que 

ensanchar todas las calles, aun las que no lo necesiten; ni se 

retrocede ante los enormes gastos de expropiación, ni al 

considerar los antiestéticos y molestos entrantes y salientes que 

por mucho tiempo formarán las casas para obtener un resultado 

que a menudo no es muy deseable." (11) 

Als articles de "Por y para Elche" del 1925 

Ibarra tornà a fer referència a la necessitat d'evitar les 

reformes urbanes, especialment per tal d'evitar l'enderroc 

amb la reforma d'algun monument històric, però també 

per raons econòmiques i urbanístiques semblants a les 

indicades per Sitte: 

"No soy partidario, por monomanía, sentimiento estético, o 

visión práctica de las cosas, de grandes alteraciones de líneas en 

calles que, como muchas existentes en Elche, sería peor el 

remedio que la enfermedad [...]. Y, a mayor abundamiento, si en 

el curso de dicha vía existe alguna iglesia o monumento 

histórico que mucho importa defender de la piqueta demoledora 

de algunos ignorantes." (12) 

Tanmateix, en contrast amb les idees d'Ibarra 

sobre el manteniment de la ciutat antiga, molts dels seus 

contemporanis no eren de la mateixa opinió i aplaudien 

l'enderroc de cases antigues com a conseqüència del fet 

que des dels fulls de la premsa s'advocava contínuament 

per la realineació i l'ampliació de carrers, la millora 

'estètica' de les 'perspectives' i l'enderroc d'edificis 'vells', 

els quals envaïen la via pública o simplement 

l''enlletgien'. Així, el 1926, el periòdic Amanecer es 

felicitava perquè 

"por fin, en la presente semana ha principiado el derribo de las 

dos casas situadas en la calle Canalejas, que tanto afectaban a la 

estética. Hora era ya que las repetidas quejas en la prensa y 

Municipio hayan sido atendidas. Ahora precisa que la casa 

propiedad de D. Juan Martínez, y la del señor Duque de 

Almodóvar, que se hallan frente a las que están derribando, se 

proceda también a su derribo para que quede esa calle (la 

principal de la población) en la forma debida." (13) 

També sorgiren protestes quan es reconstruí una 

casa sense endinsar la façana, ja que la burgesia 

il·licitana, tots ells nous rics, volien una ciutat (els 'seus' 

carrers, que conformaven la 'seua' ciutat) més ampla, més 

alleujada, esbargida, dilatada, amb una imatge més de 

ciutat que de poble i, per tal d'aconseguir les seues 

aspiracions, l'eina adequada era la reforma dels barris 

antics, territori per excèl·lencia d'aquesta burgesia, més 

que no pas un eixample allunyat del centre i separat del 

poble antic per la barrera del Vinalopó. 

Així, enfront del conservadorisme d'Ibarra, altres 

opinaven que Elx s'havia de modernitzar. I el progrés era 

fer-ho tot nou. En un article del 1931, després de 

l'adveniment de la Segona República, en un to de veu ja 

força agressiu, hom es qüestionava, fins i tot, la qualitat 

artística i monumental del palau d'Altamira, i arribava a 

fer burla del seu nom, inadequat per a un edifici vell que 

es podia fer desaparèixer sense més. A més, hom acabava 

amb una proclama envers la renovació urbana de la ciutat, 

fins i tot establint un paral·lelisme entre aquesta 

renovació i la renovació política que s'acabava de donar a 

l'Estat espanyol: 

"Nada queremos decir de la casa saliente de la calle Canalejas, 

botoncito de muestra que ofrecemos a nuestros turistas, ni 

tampoco de ese caserón viejo que exhibimos a los forasteros en 

los días de nuestras típicas fiestas: nos referimos a la casa del 

año de la Nanita situada en calle Cánovas del Castillo. Aquella 

fachada es toda una preciosidad arquitectónica a la que no hay 

siquiera que revocar con un poco de cal, yeso o cemento. ¿Para 

qué? 'Veneida [sic] sea la casa aquella que fa olor a vell toda 

ella', ¿no?... ¿Olor a vell? Pues vaya una perfumería barata. Olor 

a nou y ben nou. El progreso no quiere nada viejo, por eso nos 

hemos deshecho de la vieja monarquía, y si no nos hemos 

deshecho de sus viejos servidores es porque se han tenido que 

vestir con la ropa nueva de la República. Un revoco siquiera a la 

fachada de sus viejos principios políticos. No decimos nada 

tampoco del Palacio (!!!) de Altamira; ni de la presidiaria plaza 

de toros, que hemos encerrado en el viejísimo cuartel de 

nuestros milagros." (14) 

Dissortadament per a la permanència de la ciutat 

existent, aquesta postura de minusvaloració de les obres 

antigues que, en conseqüència, proposava la destrucció 

sistemàtica de les cases i dels carrers vells, fou la que 

prevaldria entre nosaltres les dècades següents, i la que, al 

crit furibund de "¡nou i ben nou!", al llarg del segle XX 

(tret d'un breu parèntesi als anys vuitanta i principi dels 

noranta, quan semblà que tornaven a tenir validesa alguns 

principis cívics que incloïen el respecte a la ciutat antiga) 

s'ha encarregat de menystenir el llegat moral i material de 

Pere Ibarra i de desfer per complet l'Elx antic. 

 

NOTES 

(01) Pedro Ibarra, "Convento de San José", en Levante, núm. 13, 

10-04-1926, p. s/n. També en Tesorillo arqueológico, 1951, p. 

46. 

(02) Pedro Ibarra, Tesorillo argueológico, 1951, p. 47. 

(03) Pedro Ibarra, "Índex de remissions a capítols i sitiades", 

vol. 6, p. 77. 

(04) Ayuntamiento Pleno, acta del 10-10-1924, AHME. 

(05) Anònim, "Por nuestro tesoro artístico", en Elche, 

02-09-1928, p. s/n. 

(06) Pere Ibarra, The Hispanic Society of America. Membership 

Data, 1930, p. 9. 

(07) Pedro Ibarra, Tesorillo arqueológico, 1951. 

(08) Ibídem, p. 6. 

(09) Pedro Ibarra, "Por y para Elche", Nueva Illice, 17-05-1925, 

p. s/n. 

(10) Pedro Ibarra, Historia de Elche, 1895, p. 306-307. 

(11) Camillo Sitte, Construcción de ciudades según principios 

artísticos (1889), 1926, p. 54. 

(12) Pedro Ibarra "Por y para Elche", Nueva Illice, 17-05-1925 

p. s/n. 
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3.02. DEFENSA DE LES PALMERES 

 

Un aspecte significatiu del debat urbà que es donà a 

començament del segle XX a Elx fou l'intensa campanya 
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que als anys vint i trenta es va promoure des de diversos 

sectors il·licitans i espanyols en pro dels horts de 

palmeres que hi havia tot al voltant el poble antic, els 

quals, com hem vist, havien estat greument damnats pels 

constructors de nous barris de cases i es trobaven 

amenaçats pel creixement de la població i pels nous barris 

o peces de la ciutat. En aquest procés influí la visió 

romàntica d'Elx originada amb els viatgers il·lustrats, 

però desenvolupada, sobretot, amb els romàntics durant el 

vuit-cents, la qual celebrava el paisatge orientalitzant 

d'aquest palmerar. Durant les primeres dècades del nou-

cents aquesta visió esdevingué el significat més estés i 

popular de la nostra ciutat. Així, Otto Jessen, el 1929, 

encara parlava d'Elx fent una descripció paisajista d'arrel 

romàntica: 

"el espectáculo que se goza desde los adarves de la cuadrada 

torre de la iglesia de Santa María es de impresión inolvidable. A 

nuestros pies, bajo un sol radiante, se extiende la blanca ciudad, 

cortada por las ensombrecidas calles de un color violeta 

obscuro, salpicada por algunas pequeñas plazas que hacen de 

manchas luminosas en la espesa masa del caserio. Los tejados 

están cubiertos por toscas tejas de un rojo obscuro, o bien 

forman azoteas planas. Sobre los barandales de los terrados que 

nos circundan cuelgan ropas a secar o ristras de pimientos rojos. 

Esbeltas palmas elevan su tronco acá y allá en los patios, 

cimbreando su copa sobre los tejados. [...] Alrededor de toda la 

blanca ciudad, especialmente por el Norte, Este y Suroeste, se 

ve una ancha faja de un verde sombrío: es el famoso palmeral de 

Elche." (01) 

Tanmateix, aquesta literatura no bastà perquè els 

propietaris absentistes dels horts mantinguessen el 

paisatge que hom celebrava. Allò definitiu per a la 

permanència dels horts fou el debat públic que s'hi 

desenvolupà, com també les mesures administratives amb 

les quals va concloure. Tot plegat, la defensa dels horts de 

palmeres que envoltaven la ciutat fou un tema central del 

debat urbà més general produït a Elx entre els anys deu i 

trenta, ja que, tant els governants com l'opinió pública, en 

van ser conscients que l'única alternativa per a mantenir 

els horts era desenvolupar el gran eixample de ponent. En 

el transcurs d'aquest episodi sorgí una nova sensibilitat 

envers les palmeres d'Elx, tant per part dels ciutadans com 

de la mateixa administració. Aquesta nova sensibilitat 

donà origen a normes legals de protecció, però també a 

una diferent consideració i a un nou tractament dels horts 

que, tot plegat, fou la millor herència que ens quedà 

d'aquesta etapa, la més rica de la nostra història urbana. 

 

NOTES 

(01) Otto Jessen, "El palmeral y la ciudad de Elche" (1929), 

Estudios Geográficos, 00-02-1951, p. 111. 

 

00. DESTRUCCIÓ DELS HORTS 

 

A començament del segle XX, l'extensió dels horts de 

palmeres era enorme, tant al poble i al camp d'Elx com a 

la resta de la governació d'Oriola. Per a Muñoz Palao, els 

anys vint el conreu de la palmera comprenia unes 45.000 

hectàrees en les terres baixes del Segura y del Vinalopó i 

considerava que la zona espanyola apta per a la palmera 

era de més de dos milions d'hectàrees. Muñoz observà 

que en aquells anys, a Elx 

"la población crece por su industria y su comercio y las 

palmeras caen al golpe del hacha", 

però malgrat aquesta destrucció, 

"por cada palmera que se quita para edificar se plantan diez en 

los campos. Hay muchos huertos jóvenes en los campos del 

Mediodía." (01) 

El 1933 Ibarra calculava que hi havia entre 950 i 

1000 tafulles d'horts de palmeres en la partida d'Horts i 

Molins, aquella que rodejava la ciutat, i 500 tafulles en la 

resta del Municipi, 'el extrarradio', com l'anomenava 

Ibarra. 

"En este término, hay, pues, aparte del gran número de 

huertecitos anexos a las haciendas, otros de mayor extensión 

como por ejemplo el de Don Juan, La Coronela, Berbegal, de 

los Leones, etc." (02) 

Com ja hem vist, l'expansió moderna de la ciutat 

d'Elx durant el set-cents i el vuit-cents es va fer a base de 

talar aquests horts de palmeres immediats a la vila murada 

i al raval de Sant Joan per tal d'establir en els terrenys 

resultants nous barris d'habitatge. Només la construcció 

del raval de Santa Teresa, promoguda pel marquès d'Elx 

en les seues terres, aprofità els camps sense palmeres de 

la riba dreta de la rambla del Vinalopó. La destrucció de 

les palmeres provenia tant dels nous barris per a fer cases 

com de les fàbriques que s'hi instal·laven, sobretot al 

voltant de l'estació del ferrocarril. Però les tècniques 

d'ocupació del territori eren diferents en ambdós cassos. 

Mentre que per a fer cases calia traçar carrers i parcel·lar 

el terreny, per a fer una fàbrica, per la seua gran dimensió 

i per l'avidesa d'espai d'aquests establiments, hi havia 

prou amb comprar un hort sencer —o una part d'ell— i 

edificar-hi la nau i establir-hi la indústria. Mentre que en 

el primer cas se solia presentar un plànol i sol·licitar 

llicència d'urbanització, en el segon cas només calia una 

llicència d'obres. També per aquesta diferència tècnica es 

fa més difícil datar la destrucció d'horts per a fer 

fàbriques i avaluar la seua importáncia quantitativa. Ja 

hem vist que amb aquesta tècnica desaparegué l'hort de 

Gil, destruït a poc a poc per l'ocupació amb indústries, 

sense cap planejament previ. I així es feren també les 

nombroses fàbriques establertes vora l'estació del 

ferrocarril, atretes per aquesta proximitat que facilitava 

l'eixida dels productes. 

Un dels primers exemples d'establiment 

industrial en un hort vora el ferrocarril que tenim 

documentat fou el de la fàbrica de gel el 1920, en un dels 

horts de la Mare de Déu, dels béns del Vincle de Caro. 

Així, en la sessió del 30-01-1920, l'Ajuntament veié una 

sol·licitud de Josep Brotons i Pomares en la qual 

demanava "comprar en arrendamiento" una parcel·la de 

terreny d'una superfície compresa entre 1.000 i 1.500 m2 

"en el huerto denominado Hondo", per tal de construir-hi 

un edifici, el qual en un principi, es pensava destinar 

indistintament "a industria o comercio." (03) Informada 

favorablement la sol·licitud, s'autoritzà que 

l'administrador dels béns del vincle de Caro fes escriptura 

dels terrenys demanats per Brotons en contracte 

d'arrendament. (04) Ibarra replegava aquesta notícia als 
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seus "Índex..." pocs anys després, el 1927, en plena lluita 

per la defensa dels horts, i indicava que el terreny es 

destinaria a fàbrica de gel, afegint que 

"el contrato se elevaría a escritura pública... aún cuando desde el 

fondo de su tumba protestara el fundador del vínculo por aquel 

desafuero...!" (05) 

Finalment, amb o sense la protesta dels ossos de 

Caro, s'arrendaren tafulla i mitja de l'hort de la Mare de 

Déu, "en figura rectangular", de quaranta metros de 

frontera i trenta set i mig de fondària. Els límits eren pel 

nord i l'oest la resta de l'hort, pel sud una sèquia i per l'est 

el camí de ponent de l'estació del tren. L'arrendament es 

féu per 25 anys, a raó de 37 ptes. per any i la summa total 

de 1.125 ptes. s'hauria de pagar en el moment de fer 

l'escriptura. En acabar-se l'arrendament, l'edifici passaria 

a ser municipal, però no així les màquines que Brotons 

pogués haver instal·lat, encara que s'haguessen fixat, 

segons s'advertia, al sòl de terra o a les parets. (06) 

Ja en la instància dirigida per nombroses 

personalitats a la infanta d'Espanya Isabel de Borbó el 

1921 per a demanar la protecció dels horts es deia que 

s'havien establert 

"en el interior del umbroso bosque importantes fábricas de 

industrias variadas" 

i que es venien 

"las tahullas plantadas de palmeras a precios fabulosos, tanto 

más crecidos cuanto más próximos están situados a las vías 

públicas, Estación de ferrocarril y, sobre todo, a esta ciudad." 

S'afegia que per aquells mateixos dies s'acabaven de 

vendre 

"dos o tres huertos al mismo objeto destinados, alguno de ellos 

para cederlo en parcelas para solares." (07) 

I als articles en defensa de les palmeres, Ibarra 

insistí sovint en el fet que les fàbriques havien jugat un 

paper destructiu dels horts: 

"iniquidad es, según mi modo de ver y de sentir, destrozar un 

huerto de palmeras para establecer una fábrica, siquiera sea esta 

de billetes de mil pesetas." (08) 

D'altra banda, també segons Ibarra, els motius 

per a la instal·lació d'indústries als horts eren tant la 

proximitat a les vies de comunicació —al ferrocarril 

especialment— com la possibilitat de disposar de l'aigua 

de les sèquies de reg per a les fàbriques i de les mateixes 

sèquies com a claveguera, en un sistema de 

provisionament de força motriu i de sanejament de 

característiques absolutament primitives: 

"Los propietarios de estos huertos hace unos pocos años que han 

venido enagenando parcelas de terreno situadas dentro del 

bosque para edificar fábricas de trenza mecánica, de hielo, de 

objetos metálicos, etc., atraidos estos industriales por la 

vecindad de las acequias del agua que fertiliza las palmeras [...] 

Como los fabricantes disponen de fuertes sumas, no titubean en 

pagar a precios fabulosos unos sitios que la vecindad del 

ferro-carril y la de algunas calles favorecen en grado sumo." 

(09) 

També per a l'enginyer Nicasi Mira, segons el 

seu estudi del 1924, l'augment de la construcció a Elx a 

partir del 1921 havia estat una greu amenaça per a la 

supervivència de les palmeres: 

"la edificación industrial y de una planta ha tenido gran 

desarrollo, muy superior al decenio anterior. La abundancia de 

trabajo industrial y su gran retribución en los últimos años de la 

guerra y primeros de la postguerra ha hecho que los obreros 

hayan invertido sus ahorros en casas de una planta." (10) 

Però contemporàniament, i vinculat a la defensa 

dels horts de palmeres, es va donar el gran debat 

urbanístic del segle XX, centrat fonamentalment en la 

discussió del sentit en què s'havia de desenvolupar 

l'eixample de la població, bé cap a llevant, assolant els 

horts, bé cap a ponent, allunyant-se del poble antic. I 

també d'una forma implícita, com a corol·lari, encara que 

no s'explicitàs, quins havien de ser els límits de la ciutat. 

Ibarra plantejà la qüestió clarament el 1920, abans inclús 

de l'eixample de Canales. Per a ell la defensa dels horts 

implicava clarament la presa de mesures urbanístiques i el 

desenvolupament d'un gran eixample unitari i homogeni: 

"dificúltese por quien corresponda la edificación de barriadas 

entre los palmerales, favorézcanse las que se levanten en el 

Llano, protéjanse a los repobladores de palmeras y, sobre todo, 

háganse esfuerzos por quienes tengan un poco de sentido común 

para evitar la construcción de fábricas dentro de los huertos; eso 

es, sencillamente afrentoso para el nombre de Elche, 

anti-higiénico, anti-estético y anti-patriótico." (11) 

La peculiaritat i la importància del debat urbà 

dels anys vint i trenta va raure en el fet que el seu 

contingut, juntament amb la qüestió de la defensa dels 

horts de palmeres, s'arrossegaria al llarg de tot el segle 

XX, fins el Pla General del 1962 i les seues successives 

revisions del 1973 i el 1986. Tanmateix, com veurem, 

quan es redactà el Pla General, la gran dimensió que 

havia assolit ja la ciutat suposava que la seua extensió era 

molt més gran que la dels horts i, per tant, els nous 

fragment de ciutat podien envoltar els horts per tots els 

punts cardinals. D'aquesta manera, encara que el tema de 

la conservació de les palmeres ha perdurat fins avui 

mateix, s'acabà el debat pròpiament urbanístic amb les 

palmeres com argument per a la definició dels límits 

externs de la ciutat (tema bàsic, encara que només 

implicit, en el debat del primer quart de segle), ja que la 

ciutat, amb el seu gran creixement quantitatiu i amb les 

noves tècniques urbanístiques de què es disposava, podia 

absorbir tota la superfície dels horts, integrar aquest 

extens territori dins la mateixa ciutat, i fer-lo ciutat mercè 

a l'abolició de les seus característiques agràries 

primigènies. 

Encara que de l'aplicació del Pla General del 

1962 resultàs assolada la ciutat històrica, en aquell primer 

moment, durant els anys vint, l'objectiu del creixement 

cap a ponent, amb el riu per enmig, separant la ciutat 

nova i el poble antic, fou un objectiu difícil de lograr, una 

batalla costosa però que, comptat i debatut, era 

fonamental per tal de preservar el conjunt dels horts i la 

ciutat històrica. Així, en la defensa dels horts s'utilitzaren 

tots els arguments de què podia disposar-se, des de la 

crida a la consciència cívica i a l'il·licitanisme, fins els 

discursos racionalistes i economicistes, o arguments 

presos de la doctrina clàssica de l'urbanisme. Així, un dels 

temes utilitzats fou el de l'higienisme, en atacar 

directament els nous barris construïts sobre els horts, 

després de talar les palmeres, perquè el terreny resultant 
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era insalubre i antihigiènic. Es considerava, així, que 

l'ambient no reunia condicions per a ser habitat, ja que hi 

havia massa humitat i salabror, i que tampoc no eren bons 

per a la salut el polen i la pols de les palmeres dels horts 

que quedaven pel voltant dels nous barris. Aquesta fou 

una curiosa importació tardana a Elx de l'higienisme 

present en tota la urbanística europea del vuit-cents. 

Ibarra era especialment partidari de l'ús d'aquest argument 

i utilitzava metges afins a la causa, per a certificar-ho. 

Així, 

"el médico higienista de la localidad Sr. Gómez [havia 

demostrat] lo insalubres y perjudicales que son las viviendas 

dentro de estos huertos." (12) 

Aquest argument era un dels que apareixia en 

l'escrit dirigit a la infanta d'Espanya el 1921: 

"dentro de los huertos las calenturas son pertinaces, porque los 

riegos continuos que exige el cultivo de las palmeras, 

descompone las plantas y otras sustancias orgánicas, cuyas 

pútridas emanaciones vician la atmósfera." (13) 

En realitat aquest raonament per a la defensa de 

les palmeres tenia relació en l'important corrent higienista 

i naturista que a començament de segle hi hagué a Elx, 

sobretot entre la classe obrera. Així, a més de la defensa 

del treball al carrer defensada pels higienistes —de la 

qual ja hem parlat— en una data tan primerenca com el 

1907 els inspectors de treball ja testimoniaven la 

mancança d'higiene als tallers i cridaven l'atenció sobre 

les gravíssimes infeccions que es produïen entre les 

obreres [sic] d'Alcoi i d'Elx. Les denúncies dels obrers 

provocaren visites de l'inspecció de Sanitat, la qual, però, 

no hi solia trobar res de punible. Moreno assenyala que 

eren freqüents les fàbriques subterrànies on es treballava 

nit i dia amb llum artificial i sense ventilació i, en 

ocasions, arribaven a la premsa cassos especialment 

greus, com ara les fàbriques de iute, on als anys vint 

s'assenyalava la mancança de cubicació, escassa 

ventilació i aire "viciado y corrompido que envenena a los 

trabajadores." (14) 
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01. "PRO-PALMERAS" 

 

Gozálvez suposa que foren les tales d'horts dels anys 

1922 i 1923, per a fer els barris de la Tripa i de la Barrera, 

les que motivaren la defensa de les palmeres. (01) 

Tanmateix, encara que, en efecte, aquests fets foren 

decisius, feia ja uns anys que s'havia iniciat el debat, 

protagonitzat en tot moment pel geni ferm i decidit de 

Pere Ibarra. Així, en febrer del 1920, al periòdic La 

Libertad, va aparèixer el primer article d'Ibarra en defensa 

de les palmeres titulat "¡Pobres palmeras!" i el juny 

següent en va aparèixer un altre titulat "Ubiniam gentium 

sumus." (02) Dos anys després Ibarra guanyà un accéssit 

dels jocs florals amb un altre article titulat "Pro 

Palmeras", publicat a Nueva Illice el 08-01-1922. (03) El 

cronista, durant els 40 anys anteriors havia escrit als 

periòdics d'Elx sobre història social i política, sobre la 

institució del reg, sobre troballes arqueològiques i sobre 

edificis antics, 

"sacando a oreo alguna vieja historia o algún trasnochado 

notición, impregnado de ese tufillo rancio que exhala el papel 

viejo y que a mi tanto me gusta." (04) 

Tanmateix, amb aquell primer article del 1920, 

poètic, ètic i bel·ligerant, s'inicià la coneguda postura de 

defensa dels horts d'Ibarra que durà tretze anys, el pas 

d'una dictadura, l'adveniment d'una república i, finalment, 

motivà un decret del Govern espanyol dictant la protecció 

de les palmeres d'Elx. A més, la incidència d'aquests 

articles en la manera de planejar la ciutat i en la seua 

tranformació efectiva fou fonamental durant el mig segle 

següent, ja que la campanya intentava, bàsicament, 

conscienciar els governants de l'alta consideració que 

mereixien els horts en tant que patrimoni natural i 

paisajístic d'interès, la qual cosa feia que calgués 

conservar-los íntegrament, prenent per a la transformació 

de la ciutat opcions que evitassen la tala de palmeres. 

Ibarra començava la defensa de les palmeres el 

1920 amb una retòrica proclama d'arrel romàntica en la 

qual es valoraven les antiguitats que eren devorades pels 

déus del progrés: 

"Oís? Prestad atención y conocereis ese golpear acompasado, 

duro, frío, disonante para los oidos de todo buen ilicitano; es el 

golpe seco del hacha que hiende los esbeltos troncos de nuestras 

altivas palmeras: es el eco espeluznante del instrumento de 

muerte para este bosque dos veces milenario, manejado con 

calculada acometividad, con estudiada destreza por el potente 

brazo llamado PROGRESO: es el certero percutor en manos del 

Anciano Cronos, devorando paulatinamente sus obras: es... el 

cruento sacrificio de la fuerza creadora de la Naturaleza, el 

genio dominante, insaciable, que destruye para poder vivir... 

¡Terrible sino el de este bosque original, bellísimo, virgíneo!" 

(05) 

Però de la retòrica vuitcentista d'Ibarra traspua 

un clar missatge de defensa de la supervivència cultural 

de la població: 

"¡Sabios viajeros que en todo tiempo habeis admirado los 

famosos palmerales de Elche... venid... y vereis el horrendo 

crimen que estamos cometiendo, con desbordante locura, 

transformando en un desierto un singular paraíso, un Edén por 

todo el mundo admirado, en árido poblachón donde el viajero 
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ilustrado llorará sobre esta moderna Palmira, los destrozados 

bosques." (06) 

Ja des del primer moment Ibarra considerava 

també les implicacions culturals i econòmiques que 

tindria la desaparició de les palmeres d'Elx, especialment 

per al turisme: 

"Nos rebaja en el sentido de población culta, país hermoso, 

oasis oriental. Nos perjudica porque nos quita concurrencia de 

turistas a Elche, si ven el poco caso que hacemos de las 

palmeras y nos dará la fama de poco amantes de un bosque tan 

hermoso que muchas poblaciones de primer orden lo quisieran 

para si." (07) 

També les acusacions d'Ibarra envers els artífexs 

de la destrossa, els propietaris dels horts, eren 

contundents:  

"nada aminora el crimen de lesa patria que estais cometiendo, 

validos de un título de propiedad que os ampara, si bien no os 

autoriza para cometer un semejante desaguisado, en fuerza de 

pretender aprovechar un terreno ¿para que? para edificar un 

antiestético pabellón de industria que muy bien pudierais 

construir en un llano, retirado, oculto, que de sobra los hay en 

los alrededores de Elche." (08) 

A l'altre article, guanyador dels jocs florals, 

Ibarra era encara més contundent: 

"¡Terrible espectáculo el que ofrece un huerto sentenciado a 

muerte! Hecatombe violenta la que nuestros ojos, preñados de 

impotentes lágrimas, contemplan! Allí el verdugo movido de 

ardor intenso, jadeante y sudoroso, empuñando el hacha 

destructora, cortando con golpe seguro y firme el fibroso tronco 

del gigante que luchó con la tempestad, nos prestó su fresca 

sombra y nos dió su dulce fruto: allí un propietario frío e 

impasible, que ha percibido por una tahulla del heredado 

patrimonio, destinada a establecer una fábrica, más dinero que 

capital representa toda la finca que tiene sentada en su ítem del 

amillaramiento. ¡Destrozo punible! ¡Criminal atentado! 

¡Conducta censurable! Pernicioso ejemplo de cívica incultura 

que los gobiernos debieran impedir, una ley especial castigar y 

un Pueblo que se envanece de culto protestar en masa ante el 

mundo entero, para hacer constar que no es Elche quien 

destruye su celebrado palmeral; no es una imperiosa necesidad 

militar la que lo exige; no fué un cataclismo geológico el que 

destruyó el histórico palmeral illicitano; fueron unos seres 

inconscientes, ambiciosos, unos indivíduos a quienes un 

disculpable analfabetismo, o una arruinada posición social, 

levanta del momento al amparo de una cuarteada herencia, 

inclinando su ánimo a centuplicar el importe de aquel recuerdo 

de familia, y cometiendo un crimen de relajado patriotismo, de 

un mal entendido negocio, de un irreflexivo ¡porque soy el amo 

y me da la gana!." (09) 

Com hem observat repetidament, un altre 

element ideològic incorporat per Ibarra des d'un principi a 

la intensa campanya de defensa dels horts fou la 

mistificació històrica. Així, com ja vam veure, un dels 

arguments utilitzats per Ibarra als seus textos fou l'origen 

fenici de les palmeres i la pretesa antiguitat, vàries 

vegades mil·lenària, dels horts de palmeres, aspecte del 

qual n'hem discutit també, però el qual, en aquest context, 

tenia una gran funcionalitat, ja que justificava les mesures 

tendents a mantenir quelcom tan antic. Així mateix, 

Ibarra, amb el seu esperit historicista, arribava a opinar 

també que la història d'Elx era la història de la destrucció 

dels horts i que la transformació de la ciutat havia estat 

basada sempre en la tala de les palmeres. Tal observació 

no era del tot exacta ja que, com hem dit, no se sap com 

era l'estructura agrària del territori dels horts abans del 

set-cents i, a mes, la intensitat amb la qual es donà la 

destrucció dels horts durant les primeres dècades del nou-

cents era un fenomen completament nou, modern. Ibarra, 

però, no pensava així i utilitzava aquest argument en un 

sentit funcional: 

"Dió principio la destrucción de este histórico, cuanto famoso 

Palmeral, en el siglo XIII; de entonces para acá, hemos herido 

constantemente de muerte, sin apenas reponer los huertos, 

primero, los del Arrabal, por culpa nuestra arrasados por los 

moros expulsados de la Villa, para construirse nueva barriada en 

1265; los de la Judería, en la Almórida, por idéntico motivo. El 

destruido al construirse el Arrabal de cristianos viejos o barriada 

del Salvador en 1270. El de la Puebla de San Jorge fundada por 

cristianos nuevos en 1439, el del cementerio moro en la Villa, 

para fundar el Parador y Hostal de Tadea, cabe el camino de 

Alicante, en 1562, y para trazar la Corredera en 1581, y la Plaza 

Mayor, en 1601, y los barrios de D. Conrado Sempere y D. 

Francisco Xavier Zaravia en 1770, y el del Clero o de la Illeta 

en 1776 nacieron sacrificando palmeras. Y en nuestros días han 

perecido los huertos del Tete, de la Pachana, de Borreguet, de 

les Blaies, del Monjo, de la Puerta Morera, de les Pataes, de la 

Pusa, del Piñón, de D. Pascual, de Caro, de Berbegal, dels 

Ullets, de Gil... y de tantos otros que están amenazados de 

muerte." (10) 

Com diem, hi havia una gran part de mistificació 

en aquesta defensa dels horts, ja que, com hem vist, 

només la tala durant el set-cents i el vuit-cents està 

documentada però no fou fins els anys vint que el mateix 

Ibarra li donà importància. A més, una gran part dels 

horts es va plantar precisament durant el sis-cents i el set-

cents, com també durant el vuit-cents. D'altra banda, cap 

dada fa pensar en una tala sistemàtica per a traçar la 

Corredora, la plaça de Baix o els barris del Salvador o del 

raval de Sant Joan. Tanmateix la campanya publicitària i 

ideològica fou d'un gran abast i, finalment, donà resultat. 

La campanya en la premsa anà acompanyada de gestions 

personals davant les altes institucions de l'Estat. Així, el 

30-12-1921 diverses personalitats cíviques, polítiques i 

culturals d'Elx, i també molts propietaris d'horts de 

palmeres, dirigiren una instància a la infanta d'Espanya, 

Isabel de Borbó on exposaven que 

"los célebres palmerales de Elche se ven amenazados, de día en 

dia, con mayor insistencia de ser aniquilados por completo si 

una mano protectora no los salva de su destrucción." 

S'insistia en l'existència 

"al oeste de la población de terrenos sanos y ventilados a 

propósito para toda clase de construcciones" 

i es demanava a la infanta 

"que se digne patrocinar la idea que hemos concebido de que 

sea protegido el palmeral de Elche, bien sea por medio de una 

Ley especial o bien por alguna suerte de tributación forzosa que 

multara a los que destruyen una palmera." 

Al llarg dels anys 1921 i 1922, Ibarra envià 

cartes demanant ajut al marquès de la Vega Inclán, 

"Comisario Regio del Turismo", al marquès de Laurencín, 
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director de la Real Academia de la Historia, al madrileny 

Antonio Florez Vergara, a Josep Francos i Rodríguez, 

diputat a corts per la circumscripció d'Alacant i ministre 

de gràcia i justícia, al diputat a corts per Vera, Augusto 

Barcia, al diputat a corts per Lleida, Salvador Canals i 

Vilard, etc. (11) Però tothom s'inhibí, malgrat mostrar 

simpatia per la iniciativa i ningú no veié que fos possible 

cap solució. El director de l'Academia de la Historia, per 

exemple, contestà dient que lamentava que 

"el espíritu industrial que tanto se extiende por España después 

de la guerra amenace destruir en Elche sus famosos palmerales, 

pero ni nuestra Academia ni yo podemos hacer nada para 

evitarlo porque no entra en nuestras atribuciones." 

Segons ell, això era 

"función de cultura forestal, por la cual corresponde velar, a mi 

juicio, al Ministerio de Fomento y no al de Instrucción Pública." 

(12) 

El comissari regi del turisme contestà oferint la 

seua col·laboració i dient que estudiaria "la fórmula más 

práctica para que sea eficaz nuestra gestión." El ministre 

de gràcia i justícia expressà la seua devoció "por las 

bellezas incomparables de Elche", el seu propòsit de 

"coadyuvar a la obra que Vds. realizan" i digué que havia 

demanat més informació a Gómez i Valdívia "para que 

me dé su opinión acerca de las gestiones que pudieran 

practicarse." El diputat per Lleida deia que no creia que hi 

hagués 

"manera legal de impedir de frente el hecho que Vds. denuncian 

y acaso la solución estuviera en que por un movimiento 

unánime, las autoridades locales y provinciales hicieran público 

que no han de dar permiso para instalar en esos terrenos fábricas 

y viviendas, por ser insalubres y, claro está que si esto se 

hiciera, no habría comprador." 

Finalment, el diputat per Vera demanava més 

informació "a fin de que mis gestiones vayan bien 

encaminadas." (13) 

Pel que fa a l'escrit dirigit a l'infanta, fou l'origen 

de l'interessant informe de Nicasi Mira, ja que la instància 

passà al secretari particular del rei i d'ell al ministre de 

Foment, aquest l'envià al director general d'Agricultura, i 

aquest ordenà que Nicasi Mira i Albert, enginyer cap del 

districte forestal de la província informàs la petició. Mira, 

a la vegada, es dirigí als signataris de la carta 

demanant-los informació i declarant-se 

"no sólo un convencido, sino un entusiasta de que la belleza que 

a Elche da su palmeral perdure como tal por los beneficios que 

al mismo y a España ha de proporcionar y por los derechos 

indiscutibles del Arte y la estética." 

El 24-06-1922 Mira visità oficialment Elx i avisà 

que remetria un qüestionari que li servís de base per a 

escriure la memòria corresponent. Ibarra consigna que els 

mesos següents no se'n sabé res i, com que seguia 

"despiadadamente el corte en los barrios de nueva construcción 

y no pudiendo sufrir mayor desilusión, me atrevo nada menos 

que con una instància al Rey, al saber que venía para inaugurar 

Riegos de Levante, y original en esta alcaldía, en propias manos 

de S. M. entregué dos escritos: uno sobre la tala de las palmeras 

y otro pidiendo para esta corporación municipal el tratamiento 

de Excelencia." (14) 

En aquesta instància, datada el 28-01-1923, 

s'exposava la necessitat 

"de salvar el palmeral illicitano, [ja que] las palmeras de Elche 

son algo tan singular que es necesario a todo trance salvarlas" 

i es demanava en conseqüència, 

"el otorgamiento de una disposición especial, singular, efectiva 

en favor de estos palmerales de fama universal." (15) 

A partir d'aquestes actuacions polítiques, el 1924 

hi haveren algunes intervencions des de l'administració 

pública, com ara l'aprovació de l'eixample de ponent 

dibuixat per l'enginyer Canales, l'informe de Nicasi Mira i 

un edicte del governador, Antonio Carreras Remedios, pel 

qual es prohibia la tala de palmeres. (16) Aquest edicte, 

signat el 28-01-1924, fou el primer document oficial pel 

qual una autoritat prenia decididament part en el tema. 

Tanmateix, el fet que el mateix Ajuntament desobeís 

l'edicte des del primer moment i que continuàs la gran tala 

de palmeres mercè als permisos atorgats pel municipi, féu 

que no se li donàs gaire valor. Tanmateix, l'ordre era 

contundent i d'un gran interès. A l'exposició de motius, el 

governador referia el 

"inicuo destrozo que se está cometiendo en el hermoso palmeral 

illicitano, orgullo de la ciudad, y poderoso atractivo de los 

turistas de todo el mundo" 

com també el seu desig de 

"cortar de una vez para siempre la persecución de una falta tan 

despiadada y que tanto desdora la ciudad." 

A l'apartat dispositiu, el governador feia saber 

que 

"a partir de esta fecha queda prohibido terminantemente la corta 

y arranque de palmeras, bajo ningún motivo ni pretexto."  

Finalment, la tala es plantejava com una cosa 

absolutament excepcional i s'establia un procediment 

perquè es pogués demanar permís quan hi hagués 

"necesidad absoluta de arrancar una palmera." Els 

propietaris havien de demanar-ho per escrit a la delegació 

del Govern, 

"exponiendo la razón o motivo que aconseje el arranque y punto 

donde debe efectuarse, y se concederá el correspondiente 

permiso, previa la oportuna inspección y justificación debida de 

la causa." 

També es plantejà imposar multes als infractors. 

(17) 

Però el mes següent l'alcalde va rebre un 

comunicat del ministre de Foment, Rafael Gaset, on, en 

un sentit contrari, exposava que no creia que es pogués 

aplicar la Llei de Parcs Nacionals, com s'havia demanat 

repetidament, ja que 

"procedería lo primero de todo la expropiación de los terrenos, 

cosa que ya en la actualidad resultaría costosísima y se carecen 

de medios económicos para realizarla." 

Per tant, considerava que 

"como se trata de fincas de propiedad particular, la 

Administración Forestal no puede tener intervención en el 

asunto." 

El ministre ja apuntava que potser la solució era 

urbanística, encara que això era competència d'un altre 

ministeri: 

"Tal vez la solución pudiera encontrarse en el estudio del plano 

de ensanche de la población de Elche, en el que se atendiera a la 

conservación de su trazado del Palmar, asunto este de la 
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competencia del Ministerio de la Gobernación." 

Gaset concloïa que 

"el problema, desde luego, es muy complejo, pues al relacionar 

este asunto con el fomento del turismo, aumento de riqueza que 

por este concepto se obtiene, etc., habría de limitarse el derecho 

de propiedad de los actuales dueños de los huertos." (18) 

Pero malgrat l'opinió desfavorable del ministre, 

l'administració promogué encara el magnífic informe de 

l'enginyer Nicasi Mira, com veurem en l'epígraf següent.  

Pel que fa a la postura de l'Ajuntament, malgrat la 

preocupació pel manteniment dels horts repetidament 

expressada a les fulles de la premsa local i estatal i 

l'intervenció dels polítics signant escrits, als anys vint, la 

Corporació municipal se'n féu poc ressò i a penes hi ha 

referència als llibres d'actes de les sessions capitulars. Tan 

sols durant la dictadura de Primo de Rivera, el 1924, el 

regidor Joan Brufal exposà a la Corporació que era precís 

"evitar el que vayan desapareciendo las palmeras, que 

constituyen la principal belleza de nuestra ciudad." 

Brufal, seguint una de les propostes de l'informe 

de Mira, proposà que s'aprofitàs la talla d'aigua de la 

sèquia Major propietat del comú, per a fer vivers i regalar 

les plantes, "extendiendo así el cultivo de la palmera." 

Segons l'acta municipal "se discutió ampliamente la 

cuestión" i en prengueren part diversos regidors, però no 

s'hi refereixen els arguments exposats. I finalment, l'únic 

acord plenari que es va prendre fou el nomenament d'una 

comissió formada per tres regidors i per Pere Ibarra, "para 

que estudien el modo de evitar la tala de palmeras y 

fomentar su replantación." A les actes municipals no hi ha 

cap notícia posterior d'aquella comissió. (19) 

Durant els anys vint, doncs, l'actitud institucional 

de l'Ajuntament envers la protecció dels horts fou prou 

displicent i a males penes si féu complir els decrets de 

prohibició de talar palmeres quan se li demanava llicència 

per a fer nous barris. Així, fins i tot el 04-11-1925, el Ple 

veié un ofici del delegat del Govern pel qual es recordava 

"que el Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia sigue 

prohibiendo la tala y arranque de palmeras, por lo que el 

Ayuntamiento debe atenerse en sus resoluciones a lo dispuesto 

por dicha superior autoridad." 

La Corporació acordà complir allò que 

s'ordenava 

"y, en su consecuencia, prohibir la tala y arranque de palmeras, 

haciéndole saber esta resolución a Don Carlos Anton Boix como 

contestación a la instància de fecha primero del pasado 

octubre", 

però no tenim cap altra noticia de l'assumpte al qual es 

referia el Ple. (20) En contrast amb la desidia del temps 

del Directori, als anys trenta, amb el Govern republicà, 

l'intervenció de les administracions municipal i estatal fou 

prou més ferma, com veurem més endavant. 

A fi de comptes, allò que inicià el manteniment 

dels horts d'Elx fou tant la incidència que tingué en 

l'opinió pública la campanya de defensa de les palmeres, 

com els mecanismes legals que s'hi establiren, com les 

situacions de la preguerra, la guerra i la postguerra, amb 

enfrontaments, fam, misèria, valoració dels productes 

agrícoles, etc. Tot plegat féu que les propostes urbanes 

sorgides durant els anys vint esdevinguessen pautes 

definitives per a establir l'esquema del desenvolupament 

urbà fins els anys seixanta: en el marge esquer del riu 

quedaven la ciutat històrica i els horts, mentre que en el 

marge dret es situava un gran eixample amb voluntat de 

nou centre urbà. Un altre resultat estimable de les 

campanyes de defensa dels horts fou que estimularen la 

consciència cívica i originaren una certa consideració cap 

a les palmeres, fins el punt que el tarannà local arribà a 

identificar-les ideològicament i emotiva amb les essències 

més pregones d'Elx, d'una forma més intensa encara que 

durant les èpoques anteriors. (21) 
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02. INFORME MIRA 

 

A començament del 1924, després que Ibarra llegís 

davant Alfons XIII la instància en la què demanava 

protecció per als horts d'Elx, l'enginyer forestal Nicasi 

Mira reprengué el tema, vingué a Elx per tal de 

documentar el seu informe, féu un tomb per la ciutat, es 

reuní al despatx de l'alcalde amb alguns prohoms i envià 

un extens qüestionari de "ponencias o temas", on 

demanava nombroses dades sobre els horts. Segons 

aquest document, hom havia de fer una extensíssima i 

completa exposició sobre nombrosos apartats l'enunciat 

dels quals era el següent: desenvolupament urbà d'Elx des 

de l'inici del segle XX, amb les superficies d'hort 

destruïdes i número de palmeres arrancades; 

desenvolupament de l'edificació els darrers anys provocat 

pel creixement de la indústria del calçat; augment de 

l'edificació provocat per les elevacions d'aigua, tant per 

l'augment agrícola com de les indústries auxiliars; 

previsió de creixença de la població en deu anys; "grupos 

urbanos creados en la margen derecha del Vinalopó" 

gràcies als ponts sobre el riu; limitació imposada per la 

presència del cementeri; possible creixement cap al sud-
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oest; possibilitat de construir una passarel·la al sud de la 

ciutat; consideracions jurídiques sobre el dret de propietat 

i les tendències socials al centre d'Europa; 

indemnitzacions; possibilitat d'expropiar els horts segons 

els medis econòmics que calia per a fer-ho i possibilitat 

d'administrar-los; relació amb la llei de parcs nacionals; 

riquesa proporcionada pel turisme i esforç fet per a 

fomentar-lo a l'extranger; influència del palmerar d'Elx en 

el turisme; dades històriques sobre les plantacions de 

palmeres, raons de l'existència, circumstàncies que en 

determinaren la creació i el desenvolupament; dades 

d'altres palmerars d'Espanya i d'Europa; comparació amb 

el d'Elx; llocs on hi havia palmerars; nombre d'horts, 

superfície i nom de cadascun; extensió del palmerar que 

envoltava Elx, horts que el formaven; horts aïllats, 

situació i superfície; tributació dels horts i part que 

corresponia a les palmeres. (01) 

Certament aquesta aproximació al tema hauria 

estat magnífica en tant que estudi urbanístic, econòmic i 

sociològic. També des del punt de vista metodològic, el 

plantejament de la qüestió era del tot modern i d'un gran 

interès. Però portar a terme aquest estudi superava amb 

molt les possibilitats de la ciutat. Ibarra, en veure aquesta 

"despampanante ponencia", com la va qualificar, escrigué 

que aleshores comprenia que el ministre Gaset hagués 

afirmat que es tractava d'un tema complexe. I afegí: 

"el ilustre ingeniero, Sr. Mira, se ha excedido a si mismo y ha 

puesto con su meritísimo trabajo un desconcertante Inri sobre 

este benemérito palmeral. Ya lo sabeis, queridos paisanos. 

Nuestras admiradas palmeras no pueden legalmente ser 

defendidas. No merecen, seguramente, una disposición especial 

que es lo que mi corazón desea, que era lo que mi corta 

inteligencia había concebido y pedido ardientemente a los altos 

poderes de la Nación." (02) 

Així, quan Mira escrigué a Ibarra demanant la 

resposta al qüestionari, aquest, desanimat, contestà que 

"aquí nos falta todo para ilustrar a V. en cuestión tan compleja 

cual es, por lo que vemos, la salvación de este palmeral. Es más, 

me atrevo a asegurar a V., que dada la forma, la manera, el 

sistema como se construyen las Estadísticas oficiales en este 

desdichado país, no veo posible el que pudiéramos salir airosos 

en la información. Y en el supuesto que por personas peritas 

fueran debidamente contestados los interesantes temas por V. 

propuestos, vendríamos a parar al fallo inexorable que la alta 

sabiduría del actual Ministro de Fomento, Sr. Gaset, apunta en 

la adjunta que le traslado con las debidas reservas." (03) 

Però malgrat no obtenir les dades que demanava, 

Mira es degué documentar i féu el seu informe, signat el 

08-05-1924, una peça cabdal en l'estudi dels horts de 

palmeres d'Elx on per primera vegada es plantejava el 

problema d'una forma moderna. En certa manera, amb el 

seu treball Mira tractà de desenvolupar l'índex proposat 

per ell mateix, fins i tot amb l'aparell estadístic i 

d'informació que li permetien els magres estudis existents 

sobre Elx. Segons el text transcrit per Ibarra hi havia 

també una gran quantitat de fotografies informatives i de 

plànols d'anàlisi, els quals completaven la visió que Mira 

donava al seu escrit; tanmateix, no sabem on es troba 

aquesta part original gràfica del document. (04) 

Abans de tot, Mira situava la clau de la qüestió 

en el lloc just, ço és en les característiques d'unicitat del 

bosc de palmeres d'Elx arreu Espanya i Europa, la qual 

cosa el feia incomparable a qualsevol altre conreu: 

"no puede considerarse [el palmerar] como conjunto de árboles 

frutales que embellecen, que alegran con su verdor una comarca 

o un lugar, que le enriquecen con su fruto, que duplican o 

triplican su producción." 

Oliverars i tarongerars tenien a la vora o més 

enllà camps idèntics i, per tant, 

"pueden y deben sufrir la transformación que lleve la tala de 

árboles si de la misma se deriva la instauración de un cultivo de 

mayor producción y si el suelo pasa a ser solar donde se asiente 

un edificio industrial o para viviendas." 

Tanmateix amb el palmerar d'Elx desapareixia 

un conjunt agrícola únic a Espanya i el major de tota 

Europa: 

"con la destrucción o tala del Palmeral de Elche, desaparece el 

único bosque de palmeras de Elche, el único bosque de palmeras 

de España, el mayor bosque de palmeras de Europa, desaparece 

el grande, el bello, el sin par oasis oriental que merece tal 

nombre en Europa. Este solo hecho, la singularidad del caso, 

sería razón suficiente para estudiar el medio de evitar su 

destrucción sin mirar apenas los sacrificios que fuesen 

necesarios para ello." (05) 

A continuació, Mira plantejava la possibilitat 

que als horts d'Elx els fos aplicada la Llei de Parcs 

Nacionals, ja que pensava que 

"lo excepcionalmente pintoresco y poético de su paisaje, su 

belleza natural, el que sea único en España y en Europa", 

feien que el palmar estigués comprés 

"en la esencia de dicha Ley, aunque difiera de la moralidad 

establecida por la misma." 

Exposava, així mateix, la utilitat dels horts per a 

crear riquesa en base al corrent turístic evidenciat per les 

signatures replegades a l'àlbum de l'hort del Cura, la qual 

cosa feia que els horts d'Elx, per a Mira, fossen una 

atracció turística comparable a ciutats com ara Sevilla, 

Granada o Toledo i la riquesa que originaven fos superior 

a la de qualsevol parc nacional. (06) 

Mira estudiava després l'origen de la tala del 

palmerar i "los medios, dada su especial constitución, de 

defenderlo de la destrucción y acrecentarlo." En la seua 

opinió la construcció de vivendes i de fàbriques havia 

d'augmentar en progressió geomètrica a la del període 

1920-24, en el qual la ciutat d'Elx havia passat de 16.177 

habitants a 19.236, amb la construcció d'uns 632 

habitatges nous i amb l'ocupació d'uns 63.200 m2 de 

terreny agrícola, del qual dues terceres parts, uns 40.000 

m2, eren horts de palmeres. La importància de la indústria 

d'Elx, amb fabricació d'espardenyes, sabates, filatures, 

cordells, teixits, envassos de cartó i de fusta, productes 

per a la construcció, etc., faria que la riquesa de la 

població augmentàs progressivament. També preveia un 

important augment de riquesa els anys següents amb els 

nous regadius beneficiats per l'aigua elevada per Riegos 

de Levante, ja que, per la seua situació i importància, Elx 

havia de ser el centre comercial i industrial on arribassen 

els productes agrícoles dels camps d'Elx, de Crevillent i 

d'Albatera. Per a Mira, totes aquestes circumstancies 

farien que la ciutat continuàs "su progresivo desarrollo en 
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proporciones incalculables", com també que tal 

desenvolupament podia fer inevitable la destrucció del 

palmerar. (07) Mira també considerava que el conreu de 

la palmera experimentaria un retrocés considerable al 

camp d'Elx amb l'abundància d'aigua dolça de Riegos de 

Levante, ja que amb aquesta aigua la terra es podria 

dedicar a conreus més productius que no pas la civada, 

l'herba alfals, l'olivera, la palmera i el magraner. Així, 

tarongers i altres arbres fruiters, hortalisses, tabac, cotó, 

etc. vindrien a substituir els antics conreus d'Elx, els quals 

suportaven bé l'aigua salada que venia pel Vinalopó i es 

replegava al pantà d'Elx i, per la qual cosa, s'havien 

plantat des del temps dels romans. Per a Mira, totes 

aquestes causes, 

"en plazo más o menos inmediato, han de dar por resultado la 

destrucción parcial o total del palmeral de Elche, o que el 

mismo deje de ser un bosque y pase a la categoría de rodal de 

palmeras o de ejemplares salpicados." (08) 

La solució al problema, hagut compte que 

l'objectiu era mantenir íntegre el bosc de palmeres, 

partien de la consideració que limitar "la expansión 

urbana de Elche es algo imposible" i, per tant, s'havia 

d'aprofitar la planissa situada en el marge de ponent del 

Vinalopó, enfront de la ciutat existent, per on ja s'havia 

iniciat l'expansió urbana. Mira féu una exposició de 

l'evolució urbana de la ciutat i del territori que 

l'envoltava, sens dubte dictada per Ibarra, però amb una 

metodologia analítica completament moderna, en 

considerar que aquestes dades calia conéixer-les abans 

d'establir la solució del problema. Després de l'anàlisi —i 

vist que "se ha construïdo en gran escala en la derecha del 

río"— Mira concloïa que 

"el problema del ensanche urbano de Elche, sin que para ello 

sea necesario abatir una sola palmera, es llevarlo a los terrenos 

de la derecha del Vinalopó, aprovechando para ello la clara 

lección dada por los hechos reseñados." (09) 

Un altre punt important de l'estudi de Mira era la 

vinculació que feia entre l'assentament urbà a ponent del 

riu i els ponts per a unir-lo amb el poble antic. Mira 

proposava la construcció de dues passarel·les per a 

vianants, proposta que, com veurem, fou un objectiu 

prioritari del planejament urbanístic i les inversions 

municipals dels seixanta anys posteriors, fins la fi del 

segle. Amb aquestes passarel·les quedava perfectament 

resolt el tema de l'eixample de ponent, ja que, com hem 

vist, Mira considerava idònies les característiques físiques 

d'aquest territori. (10) 

A continuació Mira discutia el tema de la 

propietat dels horts i del repartiment de càrregues i 

beneficis, considerant que, en nom dels interessos de la 

nació, amb el manteniment de les palmeres es causava un 

evident perjudici als propietaris en limitar l'ús del seu dret 

de propietat, "privándolos no solo del derecho de 

construir en ellos, sino obligándoles a conservarlos como 

tales." Tanmateix, considerava que aquesta intervenció 

era lícita, ja que sobreposava els interessos generals als 

particulars. Així, doncs, 

"el perjuicio es necesario, indispensable, se debe privar a los 

dueños de los huertos de palmeras del derecho de disponer 

libremente de ellos e imponerles la obligación de conservarles 

como hasta aquí, [ya que] la conservación de todo aquello que, 

como el bosque de palmeras de Elche, es un orgullo nacional, 

un conjunto artístico y bello, exige que a su conservación y 

fomento se sacrifiquen los pequeños intereses indivíduales." 

Ara bé, no havien de ser els propietaris dels 

horts els únics perjudicats per la conservació. Tampoc no 

li semblava procedent expropiar-los per la manera com 

foren plantats i com es mantenien aquests horts, ço és 

associant les palmeres amb altres cultius agrícoles i fent 

freqüents tasques agrícoles de conreu. Per tal motiu no 

s'havia de 

"cargar sobre los hombros del Estado Español la variada, la 

detallada labor, el cuidado cultivo, la minuciosa y complicada 

administración de toda la superficie que ocupa el palmeral, 

amén del costo de la expropiación." 

Davant el problema plantejat, Mira proposava 

una adaptació de les mesures de foment preses per l'Estat 

als parcs nacionals, ço és deslliurar-los de tributacions, 

renunciar a obtenir-ne rendes i córrer amb les despeses de 

guardatge, creació i manteniment de vies de comunicació 

interior i administració i direcció tècnica. Per a aplicar 

aquesta normativa, Mira proposava una clasificació dels 

horts del municipi en quatre apartats, segons la situació 

respecte a la ciutat i les expectatives de ser urbanitzats. La 

Llei de Parcs Ncionals s'aplicaria només als grups d'horts 

pròxims a la població, no als horts aïllats enmig del camp. 

Els punts clau per a fomentar la conservació dels horts 

per part de l'administració pública havien de ser els cinc 

següents: en primer lloc, "los huertos de palmeras 

quedarán exentos de tributar al Estado o Municipio." En 

segon lloc, "se consignará para la defensa y fomento del 

Sitio Nacional de Elche, una cantidad anual en los 

presupuestos generales del Estado." En tercer lloc, l'Estat 

pagaria els guàrdies dels horts, amb la qual cosa els 

propietaris "dejarán de abonar las cantidades que por este 

concepto pagan hoy al Sindicato de Guardería Rural." En 

quart lloc, el cost de les vies de comunicació i accés del 

parc, innecessàries en el nostre cas, seria substituït per la 

construcció a càrrec de l'Estat de les dues passarel·les 

d'unió de l'eixample amb el poble antic, "para que la urbe 

de Elche pueda ensancharse sin destruir el Bosque de 

Palmeras." El cost d'aquests dos ponts havia de ser 

"muchísimo menor que las vías de acceso y de circulación 

de los parques creados", a més que, com veurem, una part 

de les plusvàlues creades als terrenys de l'eixample de 

ponent mercè a aquestes passarel·les, hauria de revertir en 

les despeses de manteniment dels horts. Finalment, pel 

que fa a l'administració i direcció técnica del parc de 

palmeres d'Elx, a juí de Mira, hauria de ser menys costosa 

"que la de cualquier parque creado, por limitarse sólo a la 

intervención necesaria para evitar la destrucción del 

palmeral y procurar su fomento." Una darrera mesura 

proposada encara per Mira era precisament fomentar 

l'augment del nombre d'horts. Es tractava que 

l'administració establís un viver de palmeres, "al objeto de 

facilitarlas gratuitamente a los particulares", oferint, a 

més, que els nous horts plantats a la vora dels que 

formaven el parc nacional gaudissen dels mateixos 

beneficis que els del parc després d'un cert número 

d'anys. Tot plegat s'aconseguiria 
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"fomentar el Bosque de Palmeras pues, como vengo indicando, 

no creo que sólo se deba conservar, sino que debe procurarse su 

fomento. En esto llegaría hasta el adelanto de cantidades para 

costear la plantación de palmeras con las debidas garantías, 

además de dar gratuitamente las plantas necesarias." (11) 

L'informe de Mira no tingué fortuna en la 

pràctica immediata malgrat ser tan ben fundat, extens i 

"brillant", com el qualificava Ibarra. En canvi les 

propostes que hi contenia van tenir una gran influència, 

directament o indirecta, durant les dècades següents en la 

transformació de la ciutat. El 1924 el districte forestal 

d'Alacant va trametre el document al director general 

d'Agricultura i Nonts, el qual s'inhibí i el tornà perquè el 

mateix districte forestal gestionàs l'informe dels 

ajuntaments implicats i de la Diputació. Discrepant de 

l'opinió de Mira, l'administració central opinava que 

"parece indudable que se trata, en primer término, de un interés 

local y aún provincial para fomentar el importante turismo 

motivado por las bellezas naturales de la comarca." 

I així mateix considerava 

"la índole esencialmente municipal de las cuestiones de 

urbanización y ensanche de poblaciones." 

A l'informe sol·licitat, les corporacions locals 

havien de manifestar 

"las medidas o acuerdos que hayan tomado en el círculo de sus 

atribuciones para impedir la destrucción aludida, el plan que a 

su juicio debe seguirse y, en su caso, las cantidades con que 

pueden contribuir a la realización de una empresa que, 

afectando de una manera muy especial a los intereses locales y 

comarcales, debe ser acometida por los Ayuntamientos y 

Diputación provincial, aún cuando se fomente con la ayuda del 

Estado." 

Tot plegat, els importants interessos econòmics 

en joc, la mancança de voluntat política i l'aparell 

burocràtic de les administracions primorriveristes 

impediren que s'iniciàs el més mínim estudi tendent a 

l'aplicació pràctica de l'informe Mira. La darrera notícia 

que tenim sobre l'expedient és del 19-12-1925 quan, any i 

mig després d'haver-se redactat el treball, l'Ajuntament 

d'Elx no havia emés encara l'informe preceptiu i 

l'enginyer Mira es dirigia a l'alcalde d'Elx, Gabriel Ruiz i 

Chorro, per tal de recordar-li que 

"el servicio está incumplido y que no ha devuelto el expediente 

y dictamen para la tramitación que la Superioridad ordenó." 

(12) 

 

NOTES 

(01) Pedro Ibarra, Pro Palmeras, 1931, p. 42-49. 

(02) Ibídem, p. 49. 

(03) Ibídem, p. 51. 

(04) Nicasio Mira, "Informe", 1924. 

(05) Ibídem, p. 53-56. 

(06) Ibídem, p. 56-59. 

(07) Ibídem, p. 59-63. 

(08) Ibídem, p. 63-66. 

(09) Ibídem, p. 67-72. 

(10) Ibídem, p. 69-73. 

(11) Ibídem, p. 73-83. 

(12) Pedro Ibarra, Pro Palmeras, 1931, p. 85-86. 

 

03. QÜESTIÓ LEGAL 

 

Com hem vist, per a materialitzar la defensa de les 

palmeres al llarg dels anys vint i trenta, Ibarra, Mira i els 

altres prohoms il·licitans que s'ocuparen del tema, 

confiaren que el Govern establís normes per a protegir i 

regular el manteniment dels horts. Així, ja el 1922, en la 

carta al diputat a corts per Lleida, Ibarra demanava si es 

podria 

"pedir una declaración, o cosa parecida, a la que se dicta para 

los monumentos históricos, solicitando se declare el bosque 

monumento nacional." (01) 

També hem vist que en repetides ocasions 

s'intentà que s'aplicàs als horts la Llei de Parcs Nacionals 

i en aquest punt basà Mira el seu informe. Amb 

l'aprovació de la Llei del Tresor Artístic Nacional el 

15-08-1926, Ibarra pensà que el problema quedava resolt, 

ja que creia que al palmerar d'Elx li era d'aplicació 

l'apartat b de l'article 2on de la Llei, segons el qual 

s'inclourien en el tresor artístic nacional, els 

"sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya 

protección y conservación sean necesarias para mantener el 

aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España, 

siempre que así se haya declarado o en lo sucesivo se declare 

por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes." 

En donar compte al seu Pro Palmeras de la nova 

llei, Ibarra escrigué que 

"tomo la pluma henchido el pecho de entusiasmo, rebosante mi 

corazón de franca alegría [...] Habremos conseguido los amantes 

de nuestra belleza tradicional una Disposición Especial que 

defienda este admiradísimo bosque de palmeras [...] Al fin 

nuestro famoso palmeral será respetado y salvaguardado de 

manos de cuatro ambiciosos logreros que no temen atraer sobre 

el pueblo que les dió vida una sanción deprimente con tal de 

satisfacer su insaciable avaricia." (02) 

Però aquella declaració tan esperada no es 

produí, encara que durant els anys següents, en 

nombroses ocasions, Ibarra insistí que calia aplicar al 

palmerar d'Elx la Llei del Tresor Artístic. 

Anys després, el 31-05-1931, unes setmanes després de 

l'adveniment de la república, Ibarra encara lamentava que 

cap disposició de protecció de les palmeres hagués estat 

eficaç, malgrat l'edicte del governador provincial del 

28-01-1924, en el qual es prohibia la tala d'exemplars 

vius i els diversos acords municipals: 

"Inútil cuantas disposiciones oportunamente tomaron nuestras 

Autoridades para evitar el destrozo de un árbol que [...] es la 

admiración de los turistas [...] Olvidado aquel famoso bando que 

el Delegado gubernativo hubo de dictar en sabia defensa de una 

belleza natural tan elogiada. Sin apenas haberse leído el 

brillante Informe del ilustre Ingeniero de Montes D. Nicasio 

Mira, que hubo de redactar con pulso atinado y firme, en 

defensa de nuestro plausible desarrollo urbano, sin que se 

perjudicara el palmeral [...] la tala continúa despiadadamente. 

Tampoco ha llegado el momento oportuno de hacer mérito del 

esperado Decreto-Ley relativo al tesoro artístico Nacional." 

(03) 

Però aquesta tutela tan esperada per als conreus 

de palmeres d'Elx, aplicant-los la legislació 

històrico-artística no arribaria fins més de deu anys més 
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tard, durant els primers anys del franquisme, i encara 

d'una manera ambigua, sense estudis previs ni 

delimitacions de l'àrea afectada. Així, doncs, a 

començament dels anys trenta, malgrat la molta tinta que 

havia corregut no s'havia obtingut cap resultat pràctic pel 

que fa a l'establiment d'un cos legal. La mancança de 

normativa era total i també ho era el desinterès de les 

administracions municipal i estatal al davant dels escrits i 

de l'opinió pública. 

Durant els primers anys de la Segona República 

Espanyola, però, es van donar alguns intents seriosos i 

relativament eficaços per a reglamentar la protecció de les 

palmeres. En efecte, l'ajuntament republicà, de majoria 

socialista, féu seua d'immediat la defensa de les palmeres 

i, com s'havia dit insistentment al llarg dels anys 

anteriors, basà aquesta defensa en la necessitat de 

disposar d'una norma proteccionista emanada de l'Estat. 

Així el 1931, quan la Direcció General d'Agricultura, 

demanà a l'Ajuntament quines eren les necessitats 

prioritaries del municipi en temes agraris, el regidor 

Roman i Anton proposà, entre altres coses, que es 

contestàs que "los palmerales de Elche sean declarados 

monumento nacional" i així ho acordà l'Ajuntament per 

unanimitat el 09-09-1931. (04) Com a conseqüència 

d'aquest acord, l'alcalde Manuel Rodríguez, en 

representació de l'Ajuntament, elevà una instància al 

ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts on exposava la 

destrucció a la què es trobava sotmés el palmerar d'Elx i 

la necessitat de protegir-lo: 

"al iniciarse la urbanización por efecto del aumento de 

población, se ha procedido a la tala de tan singulares árboles 

para aprovechar los terrenos donde se hallan, destinándolos a la 

venta de solares para la edificación de casas, sin embargo de que 

por la parte Oeste se dispone de terreno más que suficiente para 

el ensanche de la misma, a precios más reducidos y sin lesionar 

por tanto este monumento que consttituye el bosque." 

L'alcalde es referia a 

"los sentimientos antipatrióticos de personas egoistas que 

paulatinamente vienen sacrificando a sus intereses los más altos 

y respetables de la patria, siendo a todas luces indispensable que 

esto se corte si no se quiere que desaparezca la mayor parte de 

aquel glorioso y distinguido lugar." 

Rodríguez vinculava la necessària defensa dels 

horts a les repoblacions forestals promogudes per l'Estat i 

als nous parcs urbans construïts arreu: 

"los gobiernos tratan de favorecer en estos tiempos la 

repoblación forestal, por los mismos se facilitan a los 

Ayuntamientos millares de árboles y en todas las poblaciones 

importantes se están construyendo parques de recreo para darles 

vida y favorecer también el buen aspecto de las mismas." 

A la instància s'adjuntava un certificat de l'acord 

pres per l'Ajuntament el 09-09-1931 pel qual s'aprovà la 

conveniència 

"de que se declarase Monumento Nacional este antiquísimo 

parque, considerando que debe formar parte del Tesoro Artístico 

de la Nación." 

Segons l'escrit, malgrat l'interès del municipi, 

continuava la tala del palmerar: 

"A pesar de que esta Alcaldía emplea cuantos medios estan a su 

alcance en evitación de que continue la tala anteriormente 

expuesta, siguen muchos propietarios cortando palmeras con 

fines puramente particulares." 

L'alcalde replegava l'antiga idea d'Ibarra i 

demanava que el Govern dictàs immediatament una 

disposició protectora: 

"para evitar este abuso desprovisto de patriotismo es de urgente 

necesidad se dicte una disposición prohibiendo, siquiera sea 

provisionalmente y hasta tanto se resuelva el expediente objeto 

de esta instància, que los dueños de huertos continúen 

cortándolas sin obtener permiso previo, tramitando también con 

carácter urgente el expediente necesario para la inclusión en el 

Tesoro Artístico Nacional." (05) 

Per tal de completar l'acord municipal, el 

28-10-1931 l'alcalde féu un ban pel qual es prohibia la 

tala de palmeres. Aquest és un document interesantíssim, 

ja que per primera vegada l'Ajuntament d'Elx hi prenia 

decidit partit per la defensa dels horts i s'iniciava a 

l'administració pública de la ciutat una nova sensibilitat 

envers les palmeres. Així, ja a l'exposició de motius, 

l'alcalde es referia al seu afecte per les coses d'Elx: 

"No creyendo posible que ningún antecesor de los que ocuparon 

el cargo que actualmente ostento haya tenido más fe ni más 

amor que yo para defender con el máximo cariño los intereses 

de nuestro querido pueblo y velar porque no se realicen aquellos 

actos que puedan proporcionar su menor desdoro, me veo 

obligado a llamar la atención sobre un aspecto importante de la 

vida local." 

L'alcalde insistia en el valor de les coses d'Elx 

per als il·licitans i asegurava que 

"innato es en todos los illicitanos nuestro amor al hermoso 

bosque de palmeras, único en Europa, que es orgullo legítimo, 

no solo de Elche, sino de España, y a evitar su desaparición han 

tendido los esfuerzos de nuestro Ayuntamiento en todas las 

épocas." 

Després de diverses consideracions semblants, 

feia saber que 

"queda prohibido terminantemente efectuar la tala de una sola 

palmera sin solicitar el oportuno permiso del Ayuntamiento, al 

que habrán de manifestar la necesidad imprescindible en que se 

fundamentan." 

El ban acabava dient que 

"espero de todos los interesados que dando una prueba de su 

illicitanismo y amor a nuestra patria chica, sabrán corresponder 

a esta advertencia de la Alcaldía, basada en el justo anhelo de 

que Elche no pierda la admiración de propios y extraños, 

vinculada mayormente en nuestros hermosos bosques de 

palmeras." (06) 

Als pocs dies, 1'01-11-1931 arribà un telegrama 

del governador civil, pel qual el Govern també prohibia la 

tala de palmeres: 

"En tanto se ultima tramitación expediente sobre declaración 

parque palmeras de esa, impida toda costa la corta de las 

mismas." 

L'alcalde d'Elx donà a conéixer al poble aquest 

nou document també mitjançant un ban. (07) 

Segons el periòdic La Opinión del 15-11-1931, 

aquestes iniciatives perquè els horts fossen declarats parc 

nacional (volia dir monument nacional) arribà a valdre-li 

a l'alcalde una lloança de l'Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. Però el periòdic, de dretes, considerava 
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injusta tal menció, ja que per ordre del mateix alcalde, 

segons deia, s'havia derrocat la creu de terme gòtica del 

camí d'Oriola, situada vora el convent de Sant Josep: 

"Una orden del Alcalde, que no queremos calificar, ha sido 

suficiente para cometer el atentado [...] Esa Cruz, ese 

monumento, ha sido derribado y partido en dos pedazos. Para 

acreditar, sin duda, que vamos progresando. La Academia de la 

Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, esta última sobre 

todo, que acaba de ensalzar al Alcalde de Elche por su iniciativa 

en pro de que nuestro palmeral sea declarado Parque Nacional, 

dirán ahora qué concepto les merece este atentado socialista." 

(08) 

El 02-12-1932, l'Ajuntament tornà a ocupar-se 

de la defensa dels horts. En aquesta ocasió s'acordà 

"dirigirse a la superioridad nuevamente, en petición de que se 

publique una disposición que impida que por propietarios 

egoistas se destruya el inestimable tesoro de atracción turística 

que supone la existencia de los palmerales ilicitanos, e 

invitando, para que en este sentido se dirijan también a la 

superioridad, a las fuerzas vivas y corporaciones ilicitanas." 

(09) 

Finalment, el 20-01-1933, l'Ajuntament prengué 

un altre acord important, segons el qual s'havia de 

proposar oficialment al Govern que els horts del municipi 

fossen declarats llocs d'interès nacional i poguessen ser 

expropiats, per a la qual cosa s'havia d'autoritzar 

l'Ajuntament a concertar un emprèstit amb l'Instituto 

Nacional de Previsión, a més de rebre subvencions de 

l'Estat. Segons l'acta, aquest acord es va prendre dins la 

campanya iniciada l'any anterior per l'Academia de Bellas 

Artes de San Fernando i replegada 

"por la prensa diaria madrileña, para interesar de la Superioridad 

dicte una resolución que definitivamente ponga coto a las 

lamentables talas que se están llevando a cabo en los palmerales 

illicitanos." 

L'alcaldia presentà una moció per tal que es 

dirigís un comunicat al ministre d'Obres Públiques, 

demanant que el Govern prengués cinc mesures per a la 

defensa de les palmeres, les quals eren les següents: 

"Que, de conformidad con la propuesta de la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, declare sitios de interés nacional 

los palmerales illicitanos. Segundo: Que la disposición declare 

expropiables por el Ayuntamiento los huertos de palmeras 

existentes en este término municipal, sirviendo como tipo de 

expropiación la tasación con que figuren en la documentación 

catastral. Tercero: Que a tal fin se autorice al Ayuntamiento de 

Elche para concertar un empréstito con el Instituto Nacional de 

Previsión o Caja colaboradora. Cuarto: Que el Estado 

subvencione al Ayuntamiento de Elche con la cantidad que ese 

Ministerio juzgue prudencial, contribuyendo de esta forma a la 

adquisición de los palmerales y Quinto: Que se cree un 

Patronato o Junta, al que, como organismo superior, habría de 

someter el Ayuntamiento de Elche todos los planos y proyectos 

que con los palmerales se relacionarán." (10) 

L'Ajuntament considerà també que era "de todo 

punto urgentísimo impedir a todo trance continuen las 

talas de palmeras", com també "que la única fórmula para 

conseguirlo sería la disposición ministerial que en su 

moción la alcaldía interesa", per la qual cosa aprovà la 

moció i acordà enviar-la al ministre. També constà en 

acta l'agraïment de la Corporació per l'actuació dels 

acadèmics Lopez Mezquita, Tormo i Anasagasti, i per 

"la actividad y celo desplegado por el Secretario de la 

Corporación Municipal, Don Odón González Ochoa y del 

interés demostrado por el alumno de Arquitectura Sr. Serrano 

Peral, así como hacia los diarios madrileños que recogieron la 

campaña iniciada por la Academia." (11) 

En contestació a tal proposta, els propietaris dels 

horts van escriure una carta al president de la República, 

exposant les seues raons en contra de l'expropiació 

sol·licitada per l'Ajuntament. Aquestes raons eren tant 

emotives com socials i econòmiques. En primer lloc es 

mostraven ofesos perquè l'Ajuntament no els considerava 

dignes de mantenir els horts: 

"El intento de la 'expropiación' solicitado, sin duda alguna, con 

una precipitación que solo disculpa el amor a Elche y la 

impresionabilidad de unos cuantos de sus hijos, en este caso más 

que en ningún otro, es injusto, inmerecido, y vejatorio. Porque, 

si esos propietarios, olvidando sus deberes cortaron 

despiadadamente sus palmeras, ¿que culpa tenemos los demás 

que hemos conservado, conservamos y conservaremos nuestros 

huertos, para que nos castigue con ese expolio infamante más 

por la intención que nos supone indignos de poseer el 

patrimonio artístico de nuestros antepasados que estamos 

guardando y mejorando, y que dejaremos a nuestros hijos 

recomendándoles igual cariño que se nos transmitió a nosotros, 

y gracias al cual Elche sigue siendo la Jerusalén de Occidente?." 

En segon lloc, exposaven que els horts eren objecte de 

minifundisme, que el propietari vivia al mateix hort i que 

per al manteniment necessitaven de molts treballs i de 

molta cura: 

"Por otra parte, los huertos y sus palmeras necesitan gran 

cuidado para no desaparecer. De ahí que esta clase de propiedad 

esté tan sumamente parcelada, pues hay cultivadas en todo el 

término unas 325 hectáreas, y un promedio de propietarios que 

sale cada uno de una hectárea a hectárea y media. Ser los 

huertos tan pequeños y tener atento al propietario (que en la 

mayoría de los casos vive en el propio huerto, siendo 

relativamente pocos los que se llevan en arrendamiento), que 

cuida escrupulosamente de replantar y seguir el plantel, es el 

motivo de que éstos todavia se conserven." 

Aquesta raó era prou inexacta, ja que aleshores 

els horts es trobaven encara en mans de nobles absentistes 

i de burgesos urbans, comerciants o professionals rics 

(que no vivien al mateixhort de cap manera) i qui tenia 

cura de la terra eren els arrendadors, els quals no 

comprarien la propietat fins els anys seixanta i setanta, 

quan ja havien perdut tot el seu valor productiu. 

Observem, però, que el 1933, després de la proclamació 

de la Segona República, ja ningú no dubtava del valor 

històric i paisajístic de les palmeres. Els mateixos 

propietaris al·legaven que el fet que alguns d'ells 

haguessen tallat els seus horts no implicava en l'afer la 

resta, els quals ni dubtaven del valor cultural dels horts ni 

de la necessitat de protegir-los, ni de la necessitat de 

prohibir-ne la tala, ni d'imposar l'obligació de 

replantar-los i tenir-ne cura: 

"Restrínjase cuanto se quiera y limítese en cuanto sea de 

derecho la propiedad... pero en nuestras manos, con nuestros 

cuidados, con nuestro interés." 
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Certament, aquest escrit respira la por dels propietaris 

urbans davant una situació política no gaire fàcil per a 

ells, com també davant la defensa dels béns culturals que 

deia fer la República. Defensa difícil, però, davant 

determinats moviments 'revolucionaris'. Així, a la mateixa 

pàgina d'El Ilicitano on es dona a conéixer la instància 

dels propietaris, hi ha un anunci oficial pagat que es 

trobava en relació amb el fet que la Segona República 

hagués declarat la Festa d'Elx monument històricoartístic 

aquell mateix any i amb la necessitat de deslliurar-la de 

les amenaces anticlericals. L'anunci advertia que 

"la Festa d'Agost, como monumento literario y resto vivo de los 

origenes del Teatro, debe constituir para ti, si eres hijo de Elche 

o si vives aquí, un motivo de orgullo. Habla bien de ella, y 

propágala, quiérela, sea cuales fueren tus ideas, porque ya ves 

que la República cuida espléndidamente de su existencia." (12) 

Així, doncs, per a la dreta, la proposta de 

municipalització dels horts suposava "un plan diabólico 

sin vislumbrarse el final", ja que era "una carga onerosa 

para nuestro Municipio de muchos millones de pesetas 

que no sabemos como podrían liquidarse", pero, sobretot, 

perque sentava 

"un concepto del Derecho de Propiedad distinto del Romano, o 

sea lo colectivo en supremacía o sustituyendo el derecho 

indivídual, en nombre de cuya concepción se realizan los 

mayores atropellos." (13) 

D'altra banda, les decidides declaracions de 

l'Ajuntament trobaven el seu contrapunt a les fulles de la 

premsa, on es denunciava que 

"aquí lo único que demolemos o arrasamos son los huertos de 

palmeras, pues no hace mucho que nuestro Municipio autorizó 

la total extinción del huerto del Murciano, aunque ahora clame 

al Ministro de Instrucción Pública en demanda de amparo y 

protección para nuestros infelices e indefensos palmerales." 

(14) 

Com ja vam veure també a l'informe Mira, el 

debat sobre la protecció de les palmeres als anys trenta 

contenia propostes concretes d'actuació que eren 

consistents pel que tenien de precedent dels moderns 

sistemes de gestió urbanística. Així, el periòdic Patria, 

òrgan de la dreta, feia el 1933 una proposta d'actuació en 

els horts de palmeres que incloïa la qüestió econòmica del 

manteniment. L'articulista proposava que l'Estat assumís 

la diferència de renda entre els horts a mantenir i els 

terrenys colindants edificables i centrava la qüestió en 

cinc punts: primer, declaració de lloc d'interes nacional 

dels palmerars; segon, nomenament d'una comissió per a 

alçar un plànol parcel·lari dels horts que circumdaven la 

ciutat, indicant el seu valor i el dels terrenys edificables 

immediats; tercer, subvenció de l'Estat als horts 

susceptibles "de espansión en la edificación por su 

continuidad a los últimos ensanches", per una quantitat tal 

que, amb les rendes, fos igual al vuit per cent del valor 

que s'assignàs a cada hort, "promediando la riqueza 

amillarada, la renta eventual del fruto y el valor de los 

terrenos colindantes destinados a edificación"; quart, 

proposta de prohibició de construir eixamples pels horts i, 

per tant, no autorització de cap plànol que preveiés 

aquests eixamples; cinqué, inspecció dels horts per 

l'Ajuntament perquè cada propietari reposàs les palmeres 

desaparegudes. (15) 

En relació amb les gestions fetes per 

l'Ajuntament en gener del 1933 davant el ministre d'Obres 

Públiques, aquest escrigué l'alcalde a les poques 

setmanes, comunicant-li que el Govern havia decidit 

presentar un projecte de llei d'acord amb les conclusions 

adoptades per la Corporació municipal. L'assabentava 

també que l'iniciativa parlamentària corresponia al 

ministre d'Agricultura, qui s'havia quedat amb la instància 

i amb qui s'havien de fer les gestions en endevant. (16) 

Finalment, el 17-03-1933 l'Ajuntament tingué 

coneixement del 

"Decreto del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio 

aparecido en la Gaceta del dia 9 del actual, dictando normas 

para la conservación de los palmerales existentes en este 

término municipal" 

i acordà 

"darse por enterado y que conste en acta la satisfacción de S.E. 

por la disposición de que se ha dado cuenta." (17) 

Aquest primer decret de protecció de les 

palmeres fou dictat per Niceto Alcalá-Zamora, president 

de la República Espanyola, a proposta del ministre 

d'Agricultura Marcel·lí Domingo, amb data 08-03-1933 i 

semblava ser més una mesura urgent que un projecte 

acabat, ja que al mateix text s'exposava la voluntat de fer 

dels horts un parc nacional i dictar una llei a propòsit. Fet 

i fet, uns mesos després hi hagué la visita d'una comissió 

tècnica per a veure les possibilitats de tal declaració, 

encara que el bienni negre primer i la guerra d'Espanya 

després impedí l'acabament dels treballs. Ja a l'exposició 

de motius d'aquest cèlebre decret es feia una ferma 

declaració de principis de la voluntat de la República de 

defensar els béns d'interès cultural en perill, com ara els 

nostres horts de palmeres: 

"Es deber del Gobierno, por la Constitución de la República 

española, proteger los lugares del territorio nacional notables 

por su belleza natural y por su reconocido valor histórico y 

artístico. Deber que se hace más imperioso cuando tales 

riquezas se hallan en trance de desaparecer y la opinión cultural 

y artística española señala por unanimidad el peligro, 

solicitando se acuda a su pronto remedio. Tal es el caso que 

actualmente se presenta con los palmerales de Elche, en los que 

talas persistentemente continuadas en los últimos años, por no 

existir disposición legal alguna que pueda poner coto a la 

codicia individualista de los propietarios, vienen destruyendo 

tan bello tesoro de arte y cultura excepcional en Europa. [...] En 

tanto las Cortes sancionen la oportuna Ley que el Gobierno ha 

de someter a su deliberación, es urgente impedir el que pueda 

consumarse el atentado que para la cultura nacional implica la 

tala de los palmerales de Elche." 

El decret tenia una part dispositiva composada 

per sis articles on es declarava d'interès social el 

manteniment del palmerar d'Elx, es prohibia la tala de 

palmeres vives i es preveia la creació d'un patronat de 

defensa i gestió: 

"Se declara de interés social la conservación de los palmerales 

de la villa de Elche, quedando absolutamente prohibida en su 

término municipal la corta de palmeras vivas, así como toda 

clase de operaciones de cultivo y actos que puedan impedir o 

perjudicar su normal desarrollo. La corta de palmeras muertas 
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habrá de ser autorizada por el Gobernador de la provincia, 

previa justificación de haber perecido por causas imprevistas y 

ajenas a la voluntad de su propietario. [...] Por las infracciones 

al presente Decreto serán castigados los responsables cuando se 

trate de corta de palmeras vivas o de actos que 

intencionadamente hayan provocado su muerte, con multas de 

100 a 250 pesetas por cada una y con las de 25 a 100 pesetas en 

los demás casos, según la naturaleza y circunstàncias que en 

ellos concurran, aplicando el máximo de sanciones cuando 

resulten responsables los dueños de los árboles, en cuyo caso 

serán además decomisados los productos, enajenándose en 

pública subasta. El importe de las multas y productos 

enajenados se destinará siempre a premios que anualmente se 

concederán a los propietarios que más se hayan distinguido en la 

mejora de sus palmerales. [...] Los Agentes de las Autoridades 

locales y provinciales, en especial las forestales, quedan 

obligados a velar por el cumplimiento de los preceptos de este 

Decreto y de las disposiciones complementarias del mismo que 

se dicten, debiendo denunciar cuantas infracciones observen o 

lleven a su conocimiento. [...] Para la mejor y más práctica 

aplicación de este Decreto, que se confia al Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio, se constituira por éste y bajo 

su dependencia, un Patronato en el que estén representadas la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Patronato 

Nacional del Turismo, el Consejo Forestal, la Comisaría de 

Parques Nacionales, el Municipio de la villa de Elche y los 

cultivadores de palmeras de esta localidad. [...] Una vez que esté 

constituido el Patronato, éste propondrá al Ministerio de que 

depende, en armonía con los preceptos y fines de esta 

disposición, las instrucciones necesarias para la más eficaz 

acción de conservación, fomento y reposición de los palmerales 

ilicitanos y de acuerdo con la Comisaría de Parques Nacionales, 

las disposiciones conducentes a constituir en aquellos el sitio de 

interés nacional que debe asegurar con la protección del Estado 

la perpetuación histórica de este Tesoro de Belleza patria." (18) 

Ibarra encara arribà a saber d'aquest decret i el 

12-03-1933, publicà un article on reprenia textos ja 

coneguts de Linneo, Madoz, Cavanilles, Muñoz Palao, 

etc. —els que sempre havia citat per tal de mostrar la 

bellesa i utilitat de les palmeres—, replegava un recull 

toponímic dels horts i acabava 

"aportando la feliz noticia, por mi tan destacada, de haberse 

dictado ya una DISPOSICIÓN ESPECIAL que sirva de infranqueable 

escudo para la defensa de estos palmerales." (19) 

Aquesta és la única referència que hem trobat 

d'Ibarra al decret de març del 1933. Moriria l'any següent, 

el 08-01-1934. 

Amb el decret del 1933 algunes forces vives 

locals donaren ja per tancada la qüestió dels horts, ja que 

suposaven que quedava en mans del Govern . En realitat 

s'havia aconseguit allò que volia Ibarra: una 'disposició 

especial' des de les 'més altes instáncies de la nació' on 

s'expressava la voluntat política de protegir les palmeres, 

se'n feia una qüestio d'estat i se'n començava la 

reglamentació. Amb aquest convenciment d'haver arribat 

al final s'expressava un periodista d'Elx a Madrid, Lluís 

Rubio, en una carta adreçada a l'alcalde d'Elx, Manuel 

Rodríguez, en contestació a una altra carta de felicitació 

que aquest li havia enviat, agraïnt-li la mediació davant el 

president de la República. Rubio mencionava en el seu 

escrit la intervenció a favor de la protecció de les 

palmeres, a més de Pere Ibarra, d'altres persones, com ara 

l'estudiant d'arquitectura Antoni Serrano i Peral, al qual li 

dedicava afectuosos elogis, l'arquitecte Teodoro de 

Anasagasti, Francés i el mateix ministre d'Agricultura 

Marcel·lí Domingo. Rubio exalçava, així mateix, la bona 

disposició d'institucions com ara el periòdic El Liberal, la 

Sociedad Geográfica Nacional i les académies de San 

Fernando i de Bellas Artes. Tot plegat, pot donar una idea 

de l'alta volada que va prendre el tema de les palmeres 

d'Elx a principi dels anys trenta. (20) 

Immediatament després de publicar-se el decret, 

el Govern inicià els treballs per a del·limitar el parc 

nacional. En la mateixa sessió que l'Ajuntament va veure 

el decret, l'alcalde comunicà a la Corporació 

"que para cumplimentar cuanto se dispone en el decreto del 

Ministerio de Agricultura de que se acaba de dar cuenta, se 

había personado en esta localidad una comisión integrada por el 

catedrático de geología de la Universidad de Madrid y delegado 

de Sitios Nacionales de Interés Nacional, Don Eduardo 

Hernández Pacheco, Don Felix Gallego Quero, profesor 

secretario de la Escuela de ingenieros de montes y vocal de la 

Comisaría de Parques Nacionales y Don José Cuatrecasas, 

profesor de botànica de la Facultad de Farmacia de Madrid, 

cuya comisión había procedido a delimitar las zonas de 

población y de término que han de quedar sujetas a las 

prescripciones del anterior decreto." 

L'Ajuntament es donà per enterat i féu constar en 

acta 

"el agradecimiento de la Corporación por la actividad, celo y 

competencia en que la comisión ha realizado los trabajos 

encomendados por la Superioridad." (21) 

També els diaris donaren compte de l'arribada a 

Elx d'aquesta comissió de la Comisaria de parcs d'interès 

nacional, la missió de la qual era la del·limitació del 

territori que havia de ser declarat lloc natural d'interès 

nacional com a forma concreta de desenvolupar el decret 

de protecció dels horts d'Elx. Els comissionats tornaren a 

insistir en l'interès de les palmeres, la necessitat de 

conservar-les i l'increment del turisme que tal mesura 

reportaria. Segons informava el periòdic El Ilicitano van 

estudiar el palmerar d'Elx i proposaren un recinte d'uns 

vuit quilòmetres de diàmetre —on es comprenien tots els 

horts pròxims a la ciutat— perquè fos declarat lloc natural 

d'interès nacional amb el nom de "Palmar de Elche." Com 

en les propostes fetes des de quinze anys arrere, la qüestió 

de protecció de les palmeres es considerà íntimament 

vinculada a l'eixample de la població, el qual devia anar 

cap a l'oest, i amb l'establiment d'una bona comunicació 

entre aquest eixample i el poble antic, mitjançant un pont 

sobre el Vinalopó. (22) Una de les propostes més 

interessants d'aquesta comissió fou que, per tal de protegir 

els horts, es desviàs la que anomenaven carretera de 

Múrcia a València i es fes un nou pont sobre el Vinalopó, 

segons un croquis que van enviar a l'Ajuntament, on 

s'acordà demanar a l'Estat que fes aquestes obres. (23) 

També durant el mes de març del 1933, la 

Direcció General de Monts es dirigí a l'Ajuntament 

demanant que nomenàs el seu representant en el patronat 

dels palmerars, el qual s'havia de constituir per mandat 
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del decret de protecció, com també que ho fessen els 

"cultivadores de palmeras" —com se'ls anomenava, no els 

propietaris dels horts— (24) Amb totes aquestes 

actuacions, l'administració pública pretenia desenvolupar 

i plenar de contingut el decret del 1933. Tanmateix, el 

bienni negre impossibilità que aquesta tasca seguís 

endavant i ja no se'n torna a parlar als llibres d'actes 

municipals dels anys següents. 
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04. CAP A UNA NOVA SENSIBILITAT? 

 

Amb l'ajuntament republicà, a més d'un nou marc legal, 

s'inicià també, en la pràctica concreta del municipi, el que 

semblava una nova sensibilitat envers les palmeres. En 

primer lloc, el projecte d'urbanització dels horts limítrofs 

amb els que ja s'havien tallat per a fer barris, deixaren de 

ser aprovats directament i unànime, com als anys vint, i 

foren objecte de debat, denegant-se'n molts d'ells. En 

segon lloc, s'intentà buscar mesures de foment i de 

defensa del palmerar d'Elx. Cap d'aquestes mesures no 

aconseguí, com és obvi, aturar la destrucció, però sí 

disminuir-la quantitativament i, sobretot, fer-la canviar de 

rumb. Així, des de l'Ajuntament, el 1933 l'alcalde proposà 

prohibir tot tipus de construccions 

"en la zona señalada como protegida por la comisaría de parques 

nacionales, aunque para realizarse las referidas construcciones 

sea innecesaria la tala de palmera alguna [...] con el fin de que 

[l'ordre de protecció] no pueda en ningún momento ser burlada 

o desconocida." 

Segons l'alcalde, tan sols es devien permetre 

"aquellos edificios para cuya construcción, además de ser 

innecesaria la tala de palmeras, realzaran por sus características 

arquitectónicas las perspectivas de conjunto del bosque y dieran 

la sensación de haber sido preferentemente construidas en 

atención al ornato del paisaje." 

L'Ajuntament així ho acordà i, a més, establí que 

les sol·licituds de llicències serien informades per una 

comissió especial formada per l'alcalde, els presidents de 

totes les comissions municipals, la junta local de sanitat, 

l'arquitecte municipal i el secretari de la Corporació. (01) 

Però l'episodi més significatiu de la pràctica urbanística 

als anys trenta fou l'intent d'urbanitzar quatre horts, el de 

Caro, el de Manchón, el del Murciano i el de la Porta de 

la Morera, amb diversos resultats en cadascun d'ells. 

Cronològicament, el primer fou l'hort de Caro, el 

qual ja es trobava envoltat pels barris de Chinchilla i de la 

Barrera, construïts també, com hem vist, sobre antics 

horts. El 1931 Agustí Alonso i Blasco, administrador dels 

hereus de Carles Caro, presentà un 

"proyecto de urbanización de unos terrenos comprendidos entre 

las calles Puerta de Alicante, Antonio Flores, camino del huerto 

del Murciano, calle de la Barrera y calle de la Alpujarra [el qual 

comprenia] un plano de distribución de nuevas calles y situación 

de terrenos." 

En un primer moment el projecte quedà sobre la 

taula perquè no s'acreditava l'autorització dels propietaris. 

(02) Però en la sessió següent, el 08-07-1931, el regidor 

Agulló i Soler manifestà que s'havia de tenir en compte 

que 

"en el proyecto de urbanización de los terrenos del barrio del 

Dr. [sic] Caro se incluye la tala de varios huertos de palmeras, y 

como él entiende que los palmerales es cosa tan sustancial en 

Elche que a todo trance debe procurarse su conservación" 

proposava que es delimitassen les atribucions de 

l'Ajuntament en el tema mitjançant un informe tècnic on 

es fessen constar els medis que l'Ajuntament podia 

emprar legalment per a impedir la tala de palmeres. (03) 

Malgrat aquest interès, dos mesos després, el 16-09-1931, 

es donà llicencia als hereus de Carles Caro per a fer la 

urbanització de l'hort amb la condició de cedir a 

l'Ajuntament una faixa de terreny compresa 

"entre la calle de la Alpujarra y la que se proyecta, desde 

Joaquin Dicenta al callejon del huerto del Murciano, y hasta el 

fondo o parte trasera de las casas que se señalarán al efectuarse 

el replanteo de las calles que se citan." 

Així mateix s'acordà que els nous carrers havien 

de tenir dotze metres d'amplària i els que fossen 

continuació de carrers existents, deu metres. El tècnic 

municipal havia de fer un plànol del terreny a cedir, 

subscrit pels propietaris —el qual s'havia de taxar de 

mutu acord entre aquells i l'Ajuntament— i en aquest 
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plànol s'havien de dibuixar també les alineacions 

modificades, per tal de complir les condicions fixades per 

l'Ajuntament. (04) Uns dies després, però, la Corporació 

se'n tornà arrere i acordà revisar la llicència donada als 

hereus de Caro 

"para que estudien y propongan al Ayuntamiento medio de 

compaginar las disposiciones reglamentarias con las 

circunstancias técnicas que concurren en el proyecto objeto de 

l'expediente." (05) 

Aquesta enigmàtica frase era indicativa que des 

de l'administració pública començava a intentar-se 

l'ocupació urbana dels horts sense tallar totes les 

palmeres. Fet i fet era insostenible el manteniment d'un 

hort envoltat per edificació enmig de la ciutat i el 

11-03-1932 el mateix Ajuntament acordà que l'enginyer 

Sebastià Canales redactàs el projecte d'urbanització 

parcial 

"de las vias públicas lindantes con los terrenos llamados Huerto 

del Doctor Caro y continuación de la calle de la Alpujarra." 

(06) 

Però el 1933, en plena eufòria proteccionista, 

l'alcalde tornà a proposar la rectificació de l'acord 

d'autorització per a urbanitzar l'hort de Caro pres el 

16-09-1931, 

"en el sentido de no autorizar más urbanización que la del 

terreno libre de plantación de palmeras, y denegarla para aquel 

que no se halla en tales condiciones." 

La proposta de l'alcaldia es passà a la Comissió 

de vies i obres perquè fes el plànol parcial de referència. 

(07) Fou ja Santiago Pérez i Aracil —qui ja feia 

d'arquitecte municipal— l'encarregat de redactar aquest 

plànol de la urbanització parcial de l'hort de Caro, el qual 

fou aprovat per l'Ajuntament. L'expedient conté aquesta 

primera proposta gràfica d'urbanització de l'hort de Caro, 

datada en març del 1933, on es preveu l'obertura de 

l'actual carrer de l'Alpuixarra sobre un estret atzucac 

preexistent, des del carrer del capità Lagier fins el camí 

de l'hort del Murciano. Sobre aquest camí es féu 

posteriorment el carrer del Doctor Jiménez Díaz, i ja el 

1933 es preveia eixamplar-lo fins a dotze metres. Tots 

dos carrers esdevingueren amb els anys importants vies 

de trànsit. A l'expedient es va plantejar també la 

prolongació del carrer de Sant Vicent fins el del Doctor 

Jiménez Díaz, per tal de completar la quadrícula, però en 

un primer moment s'acordà no fer-ho. (08) Amb tot, 

malgrat tant de projecte, l'hort de Caro no s'urbanitzà del 

tot fins els anys cinquanta i es féu amb la condició de 

cedir al municipi una parcel·la amb palmeres —residu de 

l'antic hort— on es va construir el col·legi de Ferràndez i 

Cruz —un dels primers d'Elx—, amb la qual cosa es tancà 

el llarg procés de destrucció de l'hort. 

També als anys trenta es volgué urbanitzar l'hort 

de Manchon, on ja s'havien intentat construir cases unes 

dècades abans. El 26-08-1931 l'Ajuntament va veure un 

escrit de Josep Manchon i Juan (Jaén en altres acords) 

"para realizar, con arreglo al plano que acompaña, un proyecto 

de urbanización y trazado de calles de unos terrenos de su 

propiedad, sitos en el partido rural de Huertos y Molinos." 

L'expedient s'envià a informe del tècnic 

municipal, les comissions de Vies i obres i Policia i ornat 

i la Junta Local de Sanitat. (09) Però una vegada fets els 

informes, el Ple considerà que 

"el plan de urbanización que se proyecta lleva aparejado la tala 

de palmeras, que se halla prohibida por la Superioridad" 

per la qual cosa directament i per unanimitat, s'acordà 

"denegar la autorización solicitada por José Manchón Jaén, sin 

perjuicio de que este solicite, acompañando los correspondientes 

planos, autorización para construir en los terrenos de que se 

trate, siempre y cuando que los edificios sean posibles "sin tala 

de palmera alguna." (10) 

En aquest cas, la solució que s'hi donà va ser 

construir cases en el perímetre de l'hort, enfrontant als 

carrers i camins ja existents i urbanitzats i fent com que 

no es tallaven palmeres. Aquesta ocupació fou immediata, 

ja que quan el 1932 Manchon demanà que se li tornàs el 

plànol d'urbanització de l'hort, a la qual cosa l'Ajuntament 

no accedí en considerar que tal document formava part de 

l'expedient, un regidor ja denuncià que s'estaven edificant 

cases en aquell hort. El president, tanmateix, contestà que 

tenien autorització i que es feien en terrenys venuts per 

Manchon. (11) 

El tercer hort que hem esmentat, el del 

Murciano, fou l'únic que s'arribà a talar i ocupar per cases 

durant els anys trenta, com es va denunciar des dels 

periòdics locals. Les notícies inicials són també de finals 

del 1931, quan es retirà de l'ordre del dia pel mateix 

promotor, Llorenç Quiles i Boix, l'assumpte de "la 

urbanización del huerto del Murciano." (12) Quan, 

finalment, unes setmanes després, l'Ajuntament va tractar 

aquest tema, a proposta del regidor Serrano i Ruiz 

s'acordà 

"desestimar la referida instància, porque para urbanizar el 

referido huerto hay que cortar las palmeras, debiéndose vigilar 

éstas para que se cultiven debidamente, a fin de que no se 

sequen y formen parte del palmeral de esta ciudad, que en su día 

ha de ser incluido en el tesoro artístico de bienes inmuebles, 

según se tiene solicitado." (13) 

Tanmateix el 1932, Llorenç Quiles insistí en 

que, sota certes condicions, se li permetés "urbanizar el 

huerto del Murciano y destinar los terrenos a la 

edificación" i l'Ajuntament passà la nova sol·licitud a 

informe de les comissions de Policia i Ornat i Instrucció 

Pública i Belles Arts. (14) En aquesta ocasió, els informes 

de les comissions foren favorables i se li acceptaren les 

condicions, aprovant el projecte d'urbanització de l'hort. 

Com a única novetat, s'acordà que les condicions 

imposades per l'Ajuntament foren elevades a escriptura 

pública. Entre elles n'hi havia que eren habituals en la 

gestió urbanística de les dècades anteriors, com ara 

l'obligació de cedir gratuïtament els vials i fer les obres 

d'urbanització o l'obligació de subjectar-se a les línies i 

rasants que fixàs el tècnic municipal. Tanmateix, n'hi ha 

d'altres que apareixen aquí per primera vegada. Així, la 

suggerència d'instal·lar una font en el nou barri —la qual 

cosa suposava un pas endavant en l'assumpció per part 

dels propietaris d'un mínim deure d'urbanització— o el 

compromís assumit per Quiles de 

"dar trabajo durante un año a veinte obreros, que emplearía 

exclusivamente en las obras a que se refiere su proyecto de 

urbanización." 
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La condició més important, però, fou que 

l'Ajuntament obligava el propietari 

"a la plantación del número de palmeras que en su escrito indica 

y que la plantación se realice bajo la dirección del técnico que el 

Ayuntamiento designe." 

El número de palmeres a replantar havia de ser 

"el de la totalidad de las que existieran en el huerto, por lo tanto 

comprenderá las que ahora deban cortarse y las que con 

anterioridad fueron taladas." (15) 

Aquesta possibilitat de replantar les palmeres, o bé 

transplantar-les, faria fortuna durant les dècades següents 

i esdevingué una de les bases "tècniques" per a permetre 

la urbanització dels horts i l'edificació en aquest territori. 

El quart hort que hem esmentat, el de la Porta de la 

Morera, es trobava situat vora el Filet de Fora, el cardo 

maximus roma, a llevant de la ciutat històrica, enfront 

dels barris setcentistes de Saràvia i de Conrado. En un 

principi, aquest hort s'intentà ocupar de la mateixa manera 

que l'hort de Manchon, ço és mitjançant la construcció de 

cases en la perifèria de l'hort, amb entrada des dels carrers 

existents, en lloc d'urbanitzar el conjunt de l'hort. La 

primera llicència per a construìr-ne una de casa, en el 

carrer d'Ernesto Martínez, la presenta Francesc Vicente i 

Pérez el 1932. Tanmateix, l'Ajuntament la denegà ja que 

"por estar enclavado dentro de un huerto de palmeras, con 

seguridad afectaria a las plantaciones." (16) 

Després d'aquesta denegació, Joaquim Cruz i 

Bru i altres propietaris demanaren urbanitzar l'hort sencer, 

ço és 

"un huerto propiedad de los solicitantes, sito en la calle de 

Ernesto Martínez y que linda por el norte con la calle del 

general Riquelme, por sur con la de Curtidores, por el Oeste con 

la mencionada calle de Ernesto Martínez y por este con otro 

huerto." 

L'Ajuntament envià l'expedient a informe del 

tècnic municipal i de les comissions corresponents. (17) 

Però, mentrestant, l'Academia de Bellas Artes de San 

Fernando havia iniciat la campanya de premsa en favor 

dels horts de palmeres i el mateix Ajuntament havia 

demanat un decret de protecció. Així, quan es va veure la 

sol·licitud per a urbanitzar l'hort els informes van ser 

desfavorables, a excepció del de l'arquitecte municipal, el 

qual va fer seu la Comissió de Vies i Obres. Santiago 

Pérez i Aracil, totalment alié —ho seria al llarg de tota la 

seua vida professional— al problema que es vivia a Elx 

amb els horts de palmeres, només condicionà la llicència 

"a que las líneas que se proyectan, paralelas a las calles del 

General Riquelme, Curtidores y Ernesto Martínez, se hallen a 

una distancia de diez metros de las líneas de fachadas opuestas 

de las respectivas calles." 

La Comissió de Policia i Ornat, en canvi, es basà 

en l'acord municipal de conservació dels palmerars i 

opinà que 

"en modo alguno debe acceder el Ayuntamiento a la 

urbanización de los terrenos de que se trata, toda vez que ello 

supondría autorizar la Corporación municipal nuevas talas de 

palmeras, cosa que entrañaría que el Ayuntamiento incumpliera 

sus propios acuerdos." 

La Junta Local de Sanitat també informà que 

"vistos los reiterados acuerdos de esta Junta, en defensa de los 

palmerales illicitanos, y visto que para la realización de las 

obras es de ineludible necesidad la tala de las palmeras 

existentes en el terreno de que se trata, la Junta, por unanimidad, 

acuerda informar el citado expediente en sentido desfavorable, 

aconsejando al Excmo. Ayuntamiento la no autorización de las 

obras de que se trata." 

I així ho acordà finalment l'Ajuntament, amb una 

claredat i contundència inusual fins aleshores: 

"Visto que es atribución municipal toda la materia referente a 

ensanche de poblaciones y reglamentación de la urbanización de 

los terrenos comprendidos en dichos ensanches y en atención a 

que el Excmo. Ayuntamiento, en sesión del dia 20 de los 

corrientes acordó dirigirse a la Superioridad en súplica de que se 

dictara una disposición que prohibiera y sancionara la tala de 

palmeras, y que los terrenos cuya urbanización se solicita en la 

actualidad están destinados a huerto de palmeras que al 

urbanizarse aquellos deberían ser taladas, el Excmo. 

Ayuntamiento, por unanimidad acuerda, aceptando los informes 

de la Comisión Municipal de Policía y Ornato y de la Junta 

Local de Sanidad, denegar la autorización que para urbanizar 

unos terrenos sitos en la calle de Ernesto Martínez solicitan Don 

Joaquín Cruz Bru y otros por estimar que los terrenos de que se 

trata, en modo alguno deben ser urbanizados, destruyendo la 

plantación de palmeras existentes en los mismos, que a toda 

costa deben ser conservadas." (18) 

A continuació es va denegar també un permís 

sol·licitat per Francesc Vicente i Pérez —que ja havia 

estat denegat l'any anterior— per a construir una casa en 

el mateix hort, donant al carrer d'Ernesto Martínez, 

"toda vez que su emplazamiento se proyecta en terrenos cuya 

urbanización ha sido expresamente prohibida por el Excmo. 

Ayuntamiento." (19) 

L'hort de la Porta de la Morera, però, com molts 

altres, entraria en un procés de degradació creixent, 

s'abandonà el conreu davant les espectatives 

d'urbanització i, amb menys palmeres cada dia, acabà 

albergant usos suburbans com ara magatzems a l'aire 

lliure, auto-escoles, aparcaments i altres activitats 

marginals semblants, fins que a la fi del segle XX, mercè a 

una hàbil operació immobiliària, es pogué construir un 

bon grapat d'edificis que donà les plusvàlues durant tant 

de temps buscades. 

Però a més de les sol·licituds per a urbanitzar 

horts de palmeres, durant els anys trenta l'Ajuntament 

començà a veure també projectes per a ocupar amb 

edificació la terra blanca situada entre els horts. Així, el 

1932, els mateixos propietaris de l'hort de la Porta de la 

Morera, els germans Cruz i Bru demanaren urbanitzar 

"unos terenos situados enfrente de las Puertas 

Encarnadas." En un primer moment, l'expedient quedà 

sobre la taula per a estudiar-lo detingudament, a la vista 

del desacord que hi havia entre l'informe del tècnic 

municipal, els de les comissions de Vies i Obres i Policia 

i Ornat i el de la Junta Local de Sanitat. (20) Dos mesos 

després, vistos els informes favorables del tècnic i de les 

comissions, l'Ajuntament autoritzà Joaquim, Mariana i 

Rafaela Cruz i Bru l'urbanització d'uns terrenys de la seua 

propietat, "sitos en el lugar denominado Barrio de Puertas 

Encarnadas." Els límits de la propietat, segons es deia, 

eren 
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"Norte, huertos de palmeras de Salvetti y de Bru, Este, huerto de 

la ex-condesa de Melgar, sur, propiedad de José Pascual Agulló 

y Ramón Díez Ferrandez y barrio extremo y oeste, carretera de 

Elche a Dolores." 

Tot seguint una inicial cura per la urbanització 

dels nous barris, que començava a ser unànime a Elx, 

l'Ajuntament posà la condició de no fer ús de 

l'autorització per a urbanitzar el barri fins que no es tapàs 

el canal de Regs de Llevant que hi passava per un costat. 

(21) Als anys trenta, però, s'havia aturat la febre de 

construir cases i el projecte d'ocupació d'aquests bancals 

es tornà a aprovar el 1935, quan la Comissió Gestora va 

veure de nou un plànol d'alineacions presentat per Joan 

Ibarra i Peral en nom de Rafaela Cruz i Bru per a edificar 

"en los terrenos situados en las Puertas Encarnadas y conocidos 

con el nombre de medianos de Bru." 

Com l'altra vegada es posà la condició de 

"cubrir el canal que afecta a la calle número uno [y] una vez 

efectuadas estas obras podrá autorizarse la edificación en las 

tres manzanas situadas al sur de la antedicha calle número uno." 

Així mateix s'afegia que 

"para autorizar la edificación del resto de los terrenos será 

condición indispensable el que se cubra el resto del canal en 

todo lo que afecta a vía pública, es decir a lo largo de la calle de 

Ronda." 

Com era habitual, també s'havien de cedir els 

carrers i explanar-los "hasta dar libre salida a las aguas de 

lluvia." (22) En aquesta ocasió, als pocs mesos, fins i tot 

s'arribà a aprovar un projecte per a tapar el canal en les 

Portes Encarnades, presentat per Joan Ibarra i Peral. 

Aquesta cobertura afectava una llargària de 33 m., ço és 

"los comprendidos en el plano de urbanización de los terrenos 

denominados medianos del huerto de Bru." (23) 

Aquest barri prengué el nom del paratge on es 

trobava, les Portes Encarnades, situat a l'extrem sud de la 

ciutat, i formà una certa unitat amb el barri de Tripa, 

construït després de tallar un hort de palmeres, com hem 

vist. Però malgrat les condicions imposades i els projectes 

fets, mentre que el barri s'ocupà al llarg dels anys 

quaranta i cinquanta, el canal que envoltava el barri no es 

va tapar fins els anys vuitanta. 

La nova sensibilitat envers les palmeres d'Elx 

presentà també altres aspectes. Així, segons un document 

sense datar que podem situar cap als anys vint o trenta, 

l'Ajuntament es plantejà donar una subvenció al 

manteniment de l'hort del Cura. Complimentant un acord 

municipal sobre aquest tema, la Comissió d'Hisenda 

informà que era 

"de justicia gratificar al capellan José Castaño para gastos de 

conservación del huerto donde se halla la palmera imperial, pues 

a más de que ese raro y magnífico ejemplar ha esparcido la fama 

de Elche por el mundo entero y es un verdadero monumento 

nacional, es continuamente visitado por propios y extraños, 

cuyo tránsito por el huerto origina a dicho señor gastos que de 

otro modo no tendría que hacer." (24) 

Després del decret del 1933 començà a 

controlar-se també la tala de palmeres. Així es demanaren 

els primers permissos per a tallar les que hi havia en els 

solars on es volia edificar i també en els horts. El mateix 

1933, Antonio Serrano i Micó demanà tallar-ne algunes 

que hi havia en el solar del carrer de Beethoven, però no 

se li autoritzà perque l'arquitecte municipal féu un 

informe desfavorable, en pensar que es podrien mantenir 

fent un pati davanter en el futur edifici. (25) Pel que fa als 

horts, hom encetà el costum d'autoritzar l'arrancament de 

palmeres improductives o perilloses, sempre amb la 

condició de plantar-ne en número igual a les que 

s'arrancaven en el mateix hort. (26) També començaren a 

autoritzar-se projectes d'habitatges unifamiliars als horts, 

com ara la casa de López Mezquita en el partit rural 

d'Horts i Molins, la llicència per a la qual fou concedida 

el 1934. (27) Amb motiu d'aquesta obra, per cert, se li va 

obrir un expedient disciplinari al pintor per haver fet 

obres sense llicència, segons un gestor, qui s'interessava 

per aquest expedient el 1935. (28) 

També als periòdics semblava nàixer una nova 

sensibilitat envers les palmeres. Així, en abril del 1933, El 

Ilicitano protestava perque s'havia fet, amb permís 

municipal, 

"una casa de nueva planta en pleno palmeral y aprisionando en 

su cuadrado de unos 40 metros, unas palmeras que, sólo el 

cimbreo natural de sus cuerpos ha de hacer casi imposible la 

vida de las personas que allí se propongan habitar." 

No hem pogut situar amb exactitud la casa, però 

sabem que es trobava vora algúna via important, ja que el 

periodista, força exageradament, considerava que "afea 

nuestra principal entrada a la ciudad." Podria ser, per tant, 

algun dels edificis situats al voltant de la carretera 

d'Alacant, on durant i després de la guerra es construiren 

nombroses indústries, bé tallant les palmeres, bé 

deixant-ne algunes encastades en l'edificació. D'aquesta 

notícia marginal, es dedueix, tanmateix, la primerenca 

disposició de certes edificacions de nova planta —

fàbriques o habitatges— a la vora dels camins per a 

construir les quals no calia talar previament les palmeres, 

encara que, sense reg, difícilment podrien sobreviure: 

"se suben cuatro paredes de mampostería, se cercan los árboles 

y así se pretenderá acabar con todos ellos aplicandoles la ley 

seca." (29) 

Una altra casa situada en un hort de palmeres la 

construcció de la qual s'autoritzà el 1935 fou la de Dídac 

Ferrández i Ripoll, en el partit rural d'Horts i Molins. (30) 

Tanmateix els esdeveniments polítics a partir del 1934 —

bienni negre, revolució, guerra civil— van impedir que 

s'avançàs per aquest camí de la protecció de les palmeres i 

el control de quines es podien talar i quines no. Les 

palmeres, com tota la pràctica urbana, es convertiren en 

una arma política més potent que mai. Així, tenim 

l'episodi de la tala de palmeres per part de les fàbriques 

que s'instal·laven en els horts o vora els horts. El 1934 

l'empresa "La Hiladora Illicitana S.A." demanà tallar 28 

palmeres dels horts d'Avellan i de Don Clàudio per a fer 

instal·lacions de la fàbrica. (31) Abans que l'Ajuntament 

es pronunciàs, l'empresa tallà 21 palmeres vives i aquest 

afer motivà un fort enfrontament al Consistori entre els 

partits de dreta i d'esquerra. Aquells intentaren llevar-li 

importància al fet i aconseguiren fins i tot una 

autorització del governador, després que la coalició de 

dretes havia guanyat les eleccions legislatives uns mesos 

abans. L'esquerra, per la seua banda, intentà mobilitzar 
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l'opinió pública i demanà al ministeri d'Agricultura la 

constitució del patronat del palmerar, intentant que també 

ho demanassen les entitats i persones que el 1932 havien 

iniciat la campanya en defensa de les palmeres —

Academia de Bellas Artes, patronat del turisme, 

l'arquitecte Anasagasti, el pintor López Mezquita, etc. 

Tanmateix la situació era ben diferent, no s'aconseguí res 

i el tema de la defensa de les palmeres quedà relegat pels 

esdeveniments polítics dels mesos i dels anys següents. 

(32) El 1934, la Comissió Gestora de l'Ajuntament, 

nomenada pel govern de Lerroux, arribà a concedir, fins i 

tot, una llicència emblemàtica que havia estat denegada 

dues vegades els primers anys de la República. Es 

tractava del permís perquè Francesc Vicente i Pérez fes la 

casa que pretenia en el carrer d'Ernest Martínez, en 

terrenys de l'hort de la Porta de la Morera, permís que 

s'atorgà malgrat l'informe tècnic desfavorable i 

l'advertència expressa del secretari de que 

"según se desprende del dictamen del técnico, no existe 

alineación oficial y que el proyecto de urbanización debería ser 

objeto del reglamentario expediente y que la casa se halla 

enclavada en la zona declarada de interès social en el acuerdo 

prohibitivo del 28-04-1933." (33) 

En la mateixa sessió es donà compte també que 

Llorenç Quiles no havia fet encara els moviments de terra 

als quals s'havia compromés per a urbanitzar els carrers 

del barri de l'hort del Murciano i l'Ajuntament li 

comunicà que fes les obres "a la mayor brevedad." En 

aquest acord, però, no hi havia ni de lluny, una intenció 

de control urbanístic, ja que el tema es tractà només 

perque el president de la Comissió Gestora pensà en 

enviar alguns obrers sense treball a fer obres pel poble i el 

capatàs municipal suggerí que fossen aquelles, però es va 

desestimar, sense més, en veure que hi havia l'esmentat 

compromís per part de Quiles. (34) El 1935 també 

s'atorgà llicència per a arrancar palmeres de l'hort del 

Palmerar, situat en la carretera d'Alacant, per necessitats 

de la fàbrica que hi havia instal·lada. (35) 

D'altra banda, l'inexistència del patronat previst 

en la llei i les discrepàncies polítiques entre les diverses 

administracions públiques motivaren que començaren a 

haver alguns conflictes de competències entre els organs 

estatals i municipals. Així, el 1935, quan un gestor 

demanà explicacions per una tala de palmeres feta en un 

hort anomenat de Ganga, el president, desentenent-se, 

informà que qui havia donat l'autorització per a tallar 

aquelles palmeres era el Ministeri d'Agricultura, no 

l'Ajuntament. (36) Però malgrat aquesta tala consentida, 

la sensibilitat popular i oficial havia començat a canviar i 

el 1935 es passava a informe de l'arquitecte municipal 

fins i tot una sol·licitud per a posar tanca a un hort de 

palmeres situat vora la carretera de Dolors, 

"para que se determine con carácter general las características 

que han de tener las vallas de huertos de palmeras." (37) 

Amb aquesta sol·licitud s'inicià la pràctica de 

tancar els horts amb una part de reixat —en lloc dels 

antics murs de maçoneria— per a poder veure, així, les 

palmeres de l'interior. En efecte, ja en aquesta ocasió 

Pérez i Aracil informà que les tanques dels horts havien 

de tenir 

"muro de un metro de altura, con alambrada o verja de hierro 

que proteja el acceso a la propiedad." (38) 

Contrastava, però, aquesta preocupació per 

aspectes secundaris dels horts, com ara les tanques, amb 

la tolerància que manifestaven els governants de dreta 

envers la tala de palmeres. Així, a començament del 1936 

la Comissió Gestora donà compte d'una sol.licitud 

d'Antoni Peral i Diez per a construir un edifici destinat a 

fàbrica de calçat en el partit rural d'Horts i Molins i, 

segons els informes recabats, l'edifici ja es trobava 

construït i s'havien tallat palmeres per a fer-lo. 

L'Ajuntament, en un to summament comprensiu, requerí 

Peral 

"para que presente la autorización que, sin duda, habrá sido 

concedida por la Autoridad competente, para la tala de dichas 

palmeras, al objeto de que por S. E. se pueda resolver sin 

incurrir en responsabilidad." (39) 

El mes següent, però, ja manava el front popular 

i s'imposà una multa a Peral per haver tallat 55 palmeres 

per a fer aquella fàbrica en un hort. Així mateix se elevà 

una denúncia al Ministeri d'Agricultura contra els 

funcionaris que l'havien autoritzat a fer-ho. (40) 

També ben aviat, el 17-07-1936, l'ajuntament popular 

proposà, en relació amb els horts de palmeres, que es 

nomenàs una comissió per a estudiar 

"los distintos expedientes que existen en tramitación solicitando 

licencia para construir en terrenos que son o han sido huertos de 

palmeras, así como también las medidas a adoptar en aquellos 

huertos cuyo cultivo sea deficiente y proponga en uno y otro 

caso las soluciones pertinentes." (41) 

Aquesta assenyada proposta, però, no pogué 

anar endavant, ja que l'endemà esclatava la rebelió militar 

que originà la guerra d'Espanya. D'altra banda, els horts 

de palmeres, com tots els altres béns dels grans 

propietaris, foren incautats per sindicats i partits polítics.  

Així, doncs, encara que, com hem vist, els esdeveniments 

impediren que es desenvolupàs el camí legal que s'havia 

iniciat, després dels anys trenta quedava ja lluny l'actitud 

d'ignorància o menyspreu envers les palmeres amb la qual 

havia començat el segle XX. Tothom a Elx considerava ja 

que el dret de propietat dels horts no conllevava la 

possibilitat de decidir-ne la destrucció. Ja no era possible 

ni l'impunitat total amb que s'havia tallat l'hort de Puça 

per a fer el barri del Carme —sense presentar ni tan sols 

una instància demanant el permís municipal— ni la 

flagrant inhibició amb què l'administració pública 

autoritzà la tala dels horts del Pinyó, de les Pataes, de 

Chinchilla, de Gil, de Tripa, de la Barrera i del Murciano. 

 

NOTES 

(01) Ayuntamiento Pleno, acta del 28-04-1933, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 03-06-1931, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 08-07-1931, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 16-09-1931, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 25-09-1931, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 11-03-1932, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 17-02-1933, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 31-03-1933; llig. 94, exp. 406, AHME. 

(09) Ayuntamiento Pleno, acta del 26-08-1931, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 04-12-1931, AHME. 
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(11) Ibídem, acta del 19-02-1932, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 23-10-1931, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 11-11-1931, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 05-02-1932, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 10-08-1932, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 05-10-1932, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 04-11-1932, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 27-01-1933, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 27-01-1933, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 28-09-1932, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 23-11-1932, AHME. 

(22) Comisión Gestora, acta del 18-09-1935, AHME. 

(23) Ibídem, acta del 27-12-1935, AHME. 

(24) Llig. 2, exp. 43, AHME. 

(25) Ayuntamiento Pleno, acta del 01-09-1933, AHME. 

(26) Ibídem, acta del 20-10-1933, AHME. 

(27) Ibídem, acta del 15-06-1934, AHME. 

(28) Comisión Gestora, acta del 31-07-1935, AHME. 

(29) Anònim, "Ante la nueva casa de 'El Palmeral'", El Ilicitano, 

23-04-1933. 

(30) Comisión Gestora, acta del 29-05-1935, AHME. 

(31) Ayuntamiento Pleno, acta del 22-06-1934, AHME. 

(32) Ibídem, acta del 31-08-1934, AHME. 

(33) Comisión Gestora, acta del 16-01-1935, AHME. 

(34) Ibídem, acta del 16-01-1935, AHME. 

(35) Ibídem, acta del 20-02-1935, AHME. 

(36) Ibídem, acta del 19-06-1935, AHME. 

(37) Ibídem, acta del 15-05-1935, AHME. 

(38) Ibídem, acta del 14-06-1935, AHME. 

(39) Ibídem, acta del 12-02-1936, AHME. 

(40) Sesiones de Ayuntamiento, acta del 13-03-1936, AHME. 

(41) Ibídem, acta del 17-07-1936, AHME. 

 

05. CAP A UN NOU SIGNIFICAT DELS HORTS 

 

Amb l'episodi urbanístic que venim relatant —la defensa 

dels horts de palmeres— s'intentava donar un nou 

significat urbà a un territori que anava perdent la seua raó 

de ser. Aquest nou significat es basava en la conversió de 

les palmeres en l'emblema universalment vàlid de la nova 

ciutat que la burgesia començà a bastir cap a la meitat del 

vuit-cents, quan l'alcalde Bru inicià l'establiment de 

l'enllumenament públic i del pavimentat dels carrers del 

migdia i llevant de la vila. Així, als anys vint, la burgesia 

local trobà en les palmeres el millor significat de la ciutat 

que volia bastir, quelcom d'exportable més enllà de la 

província i fins i tot de les fronteres estatals. Un significat 

universal i evident d'Elx que difícilment podien haver 

imaginat durant els anys de l'antic règim els palmerers 

que plantaren i conrearen els horts. 

Ja Sitte, a l'apèndix de Der Städtebau sobre l'ús 

de la vegetació a les grans ciutats —inclòs a partir de la 

versió francesa del 1902— fixava el valor que podien 

tenir els arbres per a definir un racó, un monument o una 

ciutat i posava l'exemple d'una palmera romana i d'altres 

arbres antics, tots els quals donaven significat a un lloc ja 

urbà, lluny del significat rural que van poder tenir en el 

seu origen. Sitte valorava aquests elements vegetals des 

d'una postura d'urbanista, en un discurs i amb uns 

raonaments molt semblants als que establiren uns anys 

després Mira i Ibarra per als horts de palmeres d'Elx: 

"¿Quien que haya visto Roma, no recuerda la majestuosa 

palmera de Letrán? Arbol aislado, visible desde lejos, a través 

de multitud de calles, da a Roma el encanto de una ciudad del 

Sur; para la fantasía vale por un copioso bosque de palmeras. 

Supongamosla suprimida en los aspectos de las múltiples calles 

desde las cuales es visible: sufrirán un rudo golpe, comparable 

solo al de una plaza a pleno sol que luego viéramos 

empobrecida por una iluminación defectuosa. El mismo efecto 

que esta solitaria palmera produce el famoso 'Plátano de los 

Jenízaros' en Constantinopla, y todos aquellos lugares donde la 

herencia de poesía no ha sido aún entregada del todo a la razzia 

del moderno geómetra. Aquí se ha conservado un viejo castaño, 

en quieto rincón junto a iglesia vetusta; allí, desde tiempo 

remoto, tendía un fresno sus ramas sobre un sencillo 

humilladero o una ermita aldeana al margen del camino, hasta 

que la ciudad (mónstruo creciente y que devora sin cesar los 

campos) empujó hacia allí sus casas y rodeole. Aun el gran tilo 

de la aldea, o el que sombreaba el pozo del castillo, han 

conservado casualmente en uno u otro lugar nuestras grandes 

ciudades, e incluso caseríos y residencias señoriales de tiempos 

pretéritos (cuando era una aldea) encuéntranse en su corazón. 

Tales árboles aislados son recuerdos de la historia y leyenda de 

los pueblos, que en realidad vivió en su ramaje desde tiempos 

heroicos y a lo largo de las edades hasta nuestra época, desde el 

'Fresno de los Eddas' a las escenas del 'Encanto del Fuego' de 

Ricardo Wagner." (01) 

Es tractava, a fi de comptes, de cercar "l'esperit 

de la ciutat", com proposava Geddes el 1915, des de la 

seua òptica d'estudi de la urbs entesa com organisme total 

on hi ha inclosos temes de geografia, societat i història. 

Recordem que aquest esperit propi de cada ciutat era, a fi 

de comptes, allò que la urbanística, després d'un estudi 

previ i particular, havia de "realzar y expresar, para no 

borrarlo o reprimirlo más." Certament, segons Geddes, 

arreu hi podia haver elements urbans d'interès universal: 

"Hasta en los escondrijos de Chelsea, en sus lugares retirados de 

la corriente general de la vida local y nacional, encontramos 

puntos que van desde el interès indivídual hasta la significación 

mundial, hasta la historia en sus aspectos más amplios, tanto en 

lo temporal como en lo espiritual." 

Així, Geddes concloïa que la particularitat 

personal de cada lloc, el 'caràcter local', era essencial en 

l'estudi i tractament de cada ciutat; no es tractava, doncs, 

de 

"un mero pintoresquismo accidental copiado del viejo mundo, 

como sus remedadores piensan y dicen", 

sino que 

"sólo se lo consigue en el curso de una captación y tratamiento 

adecuados del medio ambiente en su totalidad y en simpatía 

activa con la vida esencial de ese lugar determinado." 

Val a dir que 

"cada lugar tiene una verdadera personalidad y con esto muestra 

algunos elementos que son únicos, una personalidad demasiado 

dormida posiblemente, pero que es tarea del urbanista, como 

maestro de arte, despertar." (02) 

Com podem observar, els homes de lletres d'Elx, 

a partir de la línea investigadora dels Ibarra, en contacte 

directe amb els moviments culturals del seu temps, podien 

trobar fàcilment en les palmeres aquest caràcter propi i 
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únic de l'Elx contemporani. Conseqüentment amb aquest 

plantejament, popularitzat entre certs urbanistes a l'època 

d'entre guerres, no es tractava ni de mantenir tots els horts 

que hi havia —ni, molt menys, totes les palmeres— ni de 

mantenir-los com un espai agrícola, sinó de 

transformar-los en un espai completament urbà o, si més 

no, en un espai el sentit del qual estigués en íntima relació 

amb la ciutat, ja fos un parc nacional, una successió de 

jardins públics o un territori de baixa densitat per als 

habitatges unifamiliars de la burgesia industrial. L'intent, 

però, només va reeixir en part, en allò que tenia de major 

càrrega simbòlica, ço és en l'esmentat decret 

governamental del 1933 que reconeixia la importància 

dels horts d'Elx per a l'Estat i amb diverses 

manifestacions culturals i polítiques sobre la necessitat de 

la seua permanència. Tanmateix, aquell procés iniciat als 

anys vint no ha trobat encara la seua formulació exacta —

potser tampoc no s'ha intentat de veres—, ja que els 

dubtes i les passes endarrere com a conseqüència de la 

pressió del capital immobiliari i dels especuladors del sòl 

de terra, han estat constants al llarg del segle XX. 

Així, doncs, en un principi, com hem vist, es 

proposà fer dels horts un parc natural (recordem que la 

formulació del decret republicà fou només considerar 

d'interès social la seua conservació); el decret del general 

Franco, com veurem, els considerà jardí d'interès 

històricoartístic; les ordenances del 1951 proposaren 

convertir-los en una ciutat jardí; a partir de les 

intervencions urbanes de l'arquitecte Serrano i Peral, es 

van considerar, en una gran part, com zones verdes; el 

darrer alcalde franquista, Quiles i Fuentes, n'utilitzà una 

bona part per a construir-hi equipaments i hi va permetre 

la construcció de grans blocs d'habitatges en edificació 

oberta i luxosos xalets i equipaments d'alt prestigi cultural 

en la part més afortunada econòmicament d'aquest 

territori; Lluís Cantallops, en el curs de post-grau que 

hem comentat a la introducció fet a la Universitat 

d'Alacant —en un pas més enllà del procés que havia 

portat la ciutat fins aleshores— proposà fer-hi petits 

jardins de propietat pública conreats pels ciutadans, a la 

manera dels que a l'Europa central envolten certes ciutats; 

i nosaltres mateixos hem proposat, en alguna ocasió, 

utilitzar els horts com a vivers mantenint el seu caràcter 

agrícola primigeni, ja com una part de la ciutat però amb 

respecte envers les característiques històriques, formals i 

estructural (així es feu a l'hort de la Torre, on, dins d'una 

tanca d'obra de nova planta i mantenint l'antiga trama 

territorial de les plantacions de palmeres, sèquies i 

camins, conviuen amb l'antiga torre renaixentista dels 

Vaïllo —l'única edificació de l'hort— tres pavellons 

destinats a conservatori municipal de música i un gran 

viver de palmeres, arbusts i arbres situat enmig dels antics 

bancals, allà on antigament hi havia magraners o herba 

alfals). El que importa aquí, però, és que encara que totes 

les propostes han intentat donar als horts un caràcter urbà, 

cap d'elles ha reeixit amb l'intent d'una forma unívoca i 

unitària, vàlida per a tot aquest extens territori. La 

mateixa fragmentació de la ciutat burgesa ha originat la 

fragmentació i la diversitat que podem trobar a la fi del 

segle XX en els usos, les característiques, les 

construccions i l'estat de manteniment dels horts.  

I, d'altra banda, els mateixos dubtes s'han donat 

sistemàticament en la regulació urbana dels horts. El 

cabdal de nous significats d'aquest territori no s'ha sabut 

aprofitar des de les administracions públiques pel que fa 

al seu manteniment i ben aviat s'oblidaren les mesures 

possitives i possibilistes plantejades pels estudiosos del 

tema en el moment de naixença de la ciutat moderna, com 

ara l'enginyer Mira, i mai abans dels anys vuitanta no es 

van fer plantacions, ni vivers, ni campanyes publicitàries 

ni es regalaren exemplars. Pel contrari, les actuacions 

públiques es van basar sempre en la part punitiva de la 

infracció: prohibició, càstig i persecució dels que 

trasplantaven palmeres, les arrancaven o comerciaven 

amb elles, pràctiques danyines que, d'altra banda, duia a 

terme en aquell moment i amb freqüència la mateixa 

administració pública en règim de monopoli. 

Malgrat tot, cal concloure que, a fi de comptes, 

com assenyala Aymonino, la bellesa d'una ciutat —ço és 

la seua capacitat de constituir una 'obra d'art'— ve 

determinada per les contradiccions existents entre la seua 

conformació inicial (és a dir, els motius als quals ha 

respòs la construcció d'uns determinats monuments) i 

l'utilització real d'aquesta herència, constantment variable 

en el temps. Igual que en el cas de les zones 

arqueològiques esmentades per Aymonino, les relacions 

assumides pels horts de palmeres en l'estructura urbana 

d'Elx, després dels anys trenta, han tendit bàsicament a 

configurar-los com components d'una ciutat totalment 

diferent de la ciutat en la què sorgiren com elements 

funcionals. Així, malgrat tot, s'han convertit en elements 

significants respecte a la ciutat degut a que, en termes 

d'Aymonino, la presència específica inicial i la posterior 

diversificació d'usos han contribuït a transformar les 

seues referències parcials respecte a la forma urbana en 

conjunt. (03) 

 

NOTES 

(01) Camillo Sitte, Apèndix a Construcción de ciudades según 

principios artísticos (1902), 1926, p. 125-126. 

(02) Patrick Geddes, Ciudades en Evolución (1915), 1960, p. 

0185, 191 i 210. 

(03) Carlo Aymonino, El significado de las ciudades (1975), 

1981, p. 25-26. 

 

3.03. L'EIXAMPLE DE PONENT 

 

Amb la reforma i extensió d'una gran part de les ciutats 

europees durant la segona meitat del vuit-cents 

s'institucionalitzà, com assenyala Alonso de Armiño, la 

tàctica de projectar —de prefigurar— la ciutat del 

pervenir —immediat o mediat— a partir del traçat dels 

carrers sobre un plànol. Encara que aquesta pràctica no 

era nova, ja que enllaçava amb la tradició de la disciplina 

arquitectònica, si més no del Renaixement ençà, eren 

nous alguns aspectes de la seua instrumentació: en primer 

lloc l'escala i l'àmbit d'aplicació, en resultar afectats tant 

el conjunt de la ciutat com una vasta extensió de sòl de 

terra circumdant, lluny, per tant, del caràcter sectorial i 

localitzat dels traçats de l'antic règim; eren nous també els 
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motius que originaven el projecte, ço és la necessitat de 

regular un mercat immobiliari que desbordava el marc de 

la policia urbana de l'antic règim; també era nova, en fi, la 

necessitat de dotar de coherència interna —física i 

funcional— unes ciutats que estaven a punt de créixer 

desmesuradament i on calia readequar l'escala de l'espai 

públic significatiu i representatiu. (01) 

Com assenyala Manuel de Solà-Morales, els 

eixamples foren la forma urbanística típica de la ciutat 

vuitcentista en l'Europa mediterrània. Hom ha insistit els 

darrers anys en els arguments de definició històrica i en la 

importància teòrica i metodològica enfront de les 

anteriors històries de la ciutat i de la projecció urbana. Per 

a Solà els eixamples suposaren una etapa clau en la 

cultura urbanística, a cavall entre el neoclassicisme 

compositiu i el funcionalisme modern, tant per la 

racionalització que es féu del procés de construcció de la 

ciutat i del diseny de la urbanització, com en tant que 

teoria de la ciutat burgesa nova, progressista i 

abstractament racional. Segons Solà, un aspecte decisiu 

per a la comprensió de molts eixamples era el valor de 

proposta global de ciutat nova, unitària i total, que 

replegava la ciutat antiga i, reinterpretant-la, la 

transformava i l'incorporava, però que era, 

fonamentalment, un acte de fundació, d'ordenació de 

conjunt. Aquesta pretensió de totalitat resumia l'imatge 

històrica d'una burgesia radical que, com nova classe 

progressita, prenia el protagonisme en el control i en la 

definició de la ciutat i de la societat. El nou eixample no 

era sols expansió de la vella i tancada ciutat mercantil, 

sinó la seua pròpia negació dialèctica: era extensió oberta, 

ordre homogeni, racionalitat tecnològica. L'èmfasi en el 

transport o en l'higiene no era sinó un aspecte derivat, 

instrumental, d'aquesta voluntat radical de nova 

implantació unitària. (02) 

Quan a Elx es plantejà la qüestió de l'eixample, 

les tècniques urbanístiques es trobaven ja molt 

experimentades arreu l'Estat i la legislació s'havia definit 

ja per complet. Però malgrat això i malgrat l'existència de 

l'intens debat urbà que acabem de veure, l'eixample de 

ponent que, finalment, es desenvolupà a Elx durant el 

segle XX fou tardà, ja que l'Ajuntament no aprovà el 

dibuix de conjunt —fet per un enginyer de camins— fins 

el 1924, amb l'aprovació de l'Estatut Municipal de Calvo 

Sotelo, i sense que tingam constància que fos aprovat per 

l'administració estatal. Aquest dibuix, en canvi, es trobà 

subjecte a nombroses modificacions i projectes parcials, 

tant posteriors com previs, esdevingué només una 

quadrícula estesa sense sol·lució de continuïtat entre el 

riu Vinalopó a llevant, el traçat del ferrocarril al nord i a 

l'oest, i el canal de Regs de Llevant —després carrer de 

Pere Joan Perpinyà— al sud. Tanmateix, l'eixample d'Elx 

es caracteritzà, com volia Cerdà, pel fet de ser il·limitat, 

esdevenint, en termes de Torres, una operació de foment 

de l'habitatge i, en conseqüència, del mercat del sòl, per la 

qual cosa tenia la base en el progressiu paper de 

protagonistes del creixement urbà que, des d'aquell 

moment, assolien els propietaris del sòl de terra. (03) 

D'altra banda, malgrat la poca profunditat disciplinar i 

poca rigidesa geomètrica, per les característiques 

topogràfiques del territori on s'emplaçava —radicalment 

separat i diferent de la ciutat antiga— per les seues 

caracteristiques morfològiques, i pel procés de 

construcció —summament ràpid i flexible— l'eixample 

d'Elx no era, en efecte, un simple afegit de la ciutat antiga 

sinó, en termes de Solà, i en major mesura que els 

exemples analitzats per ell (Terrassa, Sabadell, Badalona, 

Vilanova i la Geltrú, Mataró), una proposició totalitzant 

d'una nova unitat urbana, un projecte global, amb una 

escala i una estructura nova i radicalment renovadora. 

(04) D'ahí la fortuna d'aquest eixample durant tot el segle 

XX i l'intensa ocupació i diversitat tipològica, formal i 

funcional de la qual ha estat objecte. 

Veiem, doncs, que si els eixamples vuitcentistes 

constituïren, encara que amb matisos, la formulació d'un 

sistema de creixement unitari i pluridireccional, aquest 

fenomen urbà no aparegué a Elx fins una data prou 

tardana —a partir dels anys deu del segle XX— i no es 

consolidà sinó al llarg dels anys vint, mentre que a les 

ciutats més importants del País Valencià feia dècades que 

es redactaven plans d'eixample, vinculats —com a la 

major part d'Europa— a l'enderroc de les muralles. 

Així, l'eixample de València, envoltant la ciutat 

pel sud, començà a sorgir en ser derribada la muralla, amb 

un primer intent el 1865 i un segon el 1884, aprovat el 

1887; pel que fa al projecte del passeig a la Mar, que feia 

créixer la ciutat cap al nord i l'est, fou aprovat el 1898. 

Els primers anys del nou-cents, el 1907, Mora y Pichó 

feren un nou pla d'eixamples que completava l'expansió 

per l'oest, limitada amb una gran via perpendicular a la 

gran via meridional. L'eufòria col·lectiva produïda per 

l'Exposició Regional del 1909 féu que el 1912 s'aprovàs 

un nou sector d'eixample que arribà prop de Montolivet i 

que era travessat per una diagonal, el carrer de l'Antic 

Regne, per la qual circulava el ferrocarril de Barcelona. 

L'eixample de Mora estigué vigent, encara que amb 

modificacions, des del 1912 fins el 1946, i, amb ell, la 

ciutat adquirí molts dels trets morfològics que la 

caracteritzen. (05) 

També a Alacant, segons Calduch, quan la reina 

Isabel II hi vingué el 1858, els poders locals aconseguiren 

que la ciutat perdés el caràcter de plaça forta i es pogués 

iniciar l'enderroc de les muralles. Després de la visita 

reial, el 13-07-1858, l'Ajuntament veié la Reial Ordre 

dictada com a conseqüència de la petició del municipi i la 

junta de comerç, per la qual s'autoritzà l'enderroc de les 

muralles, el qual es féu efectiu entre els anys 1860 i 1876. 

D'immediat, cap al 1860, començà a quallar la idea que 

els problemes urbans plantejats a Alacant només podrien 

resoldre's mitjançant un pla d'eixample, el qual, però, 

tardà encara trenta anys a ser posat en marxa, malgrat que 

el 1863 l'arquitecte Guardiola Picó ja féu un 

avantprojecte, el 1887 es convocà el concurs per a 

redactar el document i va haver propostes el 1873, el 

1888 i el 1896. (06) Tanmateix, com assenyala Calduch, 

aleshores a ciutats com ara Alacant, l'eixample era el 

creixement de la ciutat en qualsevol de les seues formes 

possibles. L'única especificitat raïa en que tals actuacions 

es feien fora del recinte històric, però, amb el terme, hom 

designava propostes d'actuació i de planejament a nivells 
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i escales molt diferents. El fet d'utilitzar la terminologia 

de Cerdà no volia dir que es pogués identificar les 

propostes de Cerdà amb les idees dels arquitectes 

alacantins, els quals no sospitaven quina era la veritable 

magnitud de les teories sobre l'eixamplament de les 

poblacions. L'eixample d'Alacant —com el d'Elx— era 

només un plànol d'ordenació del traçat viari. Com 

assenyala Calduch, si s'entén l'eixample com una extensió 

de malles viàries, la seua definició física quedava reduïda 

al traçat dels plànols d'alineacions i, com a molt, a 

l'assenyalament de les rasants. Hi havia prou amb el 

manteniment d'un cert ordre geomètric per a poder 

concedir llicències d'obres immediatament i iniciar, així, 

la construcció d'edificis. La redacció d'un veritable 

eixample i la complexa tramitació per a aprovar-lo no es 

veien més que com a obstacles que retrasaven una 

expansió urbana que es podia resoldre amb uns simples 

projectes d'alineacions aprovats per l'Ajuntament i que 

eren suficients per a la finalitat que es buscava. (07) 

Així, als anys deu i vint es reproduïren a Elx, 

esquematitzades i trivialitzades, les propostes 

urbanístiques originades a Madrid o Barcelona cinquanta 

anys abans i les quals havien suposat un veritable canvi 

de la idea de ciutat i de la projectació dels espais urbans. 

A l'Ajuntament d'Elx, quan als anys vint es parlava de 

l'eixample, es feia sense gaire convenciment, com si es 

tractàs d'una cosa convenient, però no gaire necessària. I 

en cap moment s'iniciaren els tràmits perquè els 

documents urbanístics amb els quals es configurava la 

transformació de la ciutat fossen aprovats pels organismes 

superiors. Certament, aquest fet era degut, en gran part, a 

que, com hem esmentat en diverses ocasions, la burgesia 

ja havia construït un territori propi al voltant de la vila, 

amb el qual es podia absorbir el seu creixement i on es 

podien alçar els nous edificis, mentre que l'eixample era 

per a treballadors i menestrals, i apareixia, per tant, 

vinculat més al problema de l'habitatge obrer que no pas 

al de la residència o la ciutat burgesa. I de fet, fins els 

anys setanta, la burgesia d'Elx considerà un descens de 

classe social el fet d'anar-se'n a viure al marge dret del riu 

Vinalopó. 

D'altra banda, per a entendre la pobresa de les 

tècniques disciplinars emprades a Elx cal tenir present 

l'explicació que dóna Piccinato al fet que, malgrat la 

diversitat del moment històric, continue viva la manera de 

plantejar certs problemes ja tractats per la literatura 

vuitcentista: les cases populars, el verd públic o 

l'expropiació. Ço és: el fet que la ciutat és encara un 

terreny on aquell mode d'entendre-la és funcional per als 

interessos de la classe dominant. Així, si la urbanística ha 

tingut un nivell d'elaboració tan modest és perquè el 

plantejament normàtic que la caracteritza des dels seus 

inicis s'ha demostrat suficient per a mantenir els sistema 

de valors urbans desitjats. (08) 
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00. CONDICIONANTS 

 

L'expansió contemporània de la ciutat d'Elx que al llarg 

del set-cents i el vuit-cents es féu, com hem vist, a costa 

sobretot de tallar horts de palmeres, fou capgirada durant 

el primer quart del segle XX quan, després que 

s'incrementàs en gran mesura la tala dels horts, sorgí la 

intensa campanya que hem relatat per tal de conscienciar 

l'opinió pública i l'administració estatal i municipal de l'alt 

interes d'aquest patrimoni natural. Però els condicionants 

que hi havia a l'hora de traçar el gran eixample de ponent 

no eren només l'existència dels horts de palmeres. Com 

hem vist, des del tomb de segle, als anys deu i vint, la 

societat il·licitana havia esdevingut una societat industrial 

avançada per a la qual calia posar en pràctica els nous 

plantejaments urbans sorgits al vuit-cents, com ara les 

grans reformes urbanes i l'eixample. Els plantejaments 

d'eixample, però, exigien una gran extensió de terreny 

homogeni on es pogués fer possible una nova ciutat que 

transformàs veritablement i profunda la ciutat existent, 

exigència aquesta que no podien oferir de cap manera els 

petits propietaris d'horts que tallaven les palmeres per a 

fer cases, amb el seu magre terreny envoltat d'una densa 

trama de camins i sèquies. 

Així, ja als anys vint, segons Bernabé i 

Gozálvez, es crearen a Elx nombroses fàbriques de 

sabates amb una gran plantilla d'obrers i amb processos 

mecanitzats, les quals —sobretot les fàbriques de goma— 

necessitaven de grans solars, i es van haver d'instal·lar 

preferentment en l'àrea de l'eixample de ponent, tant per 

les bones comunicacions per carretera com pel preu del 

sòl de terra. Aquest procés fou summament ràpid i 

Gozálvez considera que ja cap al 1930 havia començat la 

consolidació d'Elx com a gran ciutat industrial, ja que 

aquell any ja predominaven les indústries del tèxtil i del 

calçer, especialment de l'espardenya. Moltes empreses, 

conforme creixien en quantitat d'obrers i de maquinària, 

es veien urgides a abandonar el poble antic i establir-se en 

les rodalies, vora els horts de palmeres, en el camp proper 

o en les mansanes de l'eixample de ponent. En definitiva, 

en terrenys que quedaven incorporats a la nova ciutat que 

s'estava bastint durant les primeres dècades del segle. (01) 
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Els fenomens de modernització de la ciutat i de la 

indústria elxana es produïren a la vegada que es donava 

un important creixement demogràfic, el qual no s'ha 

aturat des de finals del vuit-cents i ha fet que la creixença 

de la població de la ciutat d'Elx haja estat constant al llarg 

del segle XX i fins i tot espectacular en algun moment. 

Segons Gozálvez, la població urbana era de 14.218 

habitants el 1900, 16.039 el 1910, 19.222 el 1920 i 

23.159 el 1930. Gozálvez considera que la causa d'aquest 

creixement demogràfic fou, durant les primeres dècades 

del segle, la profunda transformació agrícola originada 

amb els nous regadius establerts per les societats de reg i, 

a partir del 1940, la important indústria del calçat, motor 

de l'atracció d'immigrants i del creixement de la ciutat. 

Gozálvez ha subratllat el fet que el motiu donat des d'un 

principi per a la projectació d'un eixample a Elx fos 

precisament la necessitat de resoldre les diferències entre 

els ritmes de creixement de la població i dels habitatges. 

Així, entre el 1900 i el 1910, la població cresqué el 12,8% 

mentre que els edificis habitats cresqueren l'1,4% i els 

habitatges, el 1,3%. També entre el 1910 i el 1920 la 

població augmentà el 19,8% mentre que els edificis 

habitats ho feren el 10,9% i els habitatges, el 8,3%. (02) 

L'eixample de ponent, per tant, venia a resoldre també la 

necessitat de terreny per a fer habitatges, ja que cal tenir 

en compte que el tipus predominant d'habitatge construït 

durant la primera meitat del nou-cents fou el de cases de 

planta baixa adossades, amb un pati posterior, la qual 

cosa feia que calguessen extenses superficies de terreny 

per a desenvolupar aquell model de ciutat. El ritme de 

construcció als anys vint fou frenètic. Segons Gozálvez, 

entre els anys 1920 i 1930, les cases d'una planta passaren 

de 1.027 a 2.272, les de dues plantes disminuïren de 

1.478 a 1.450 i les de tres plantes, o més, passaren de 266 

a 428. Així mateix, els edificis industrials passaren de 13 

a 232. (03) Cal tenir també en compte que, com assenyala 

Ignasi Solà-Morales, dins el context europeu, en els 

primers anys del nou-cents, el tema de l'organització de la 

residència de les classes populars aparegué amb força 

notable i va atraure l'atenció de tècnics i polítics. 

L'habitatge fou la qüestió central al voltant de la qual 

tingué lloc una revisió urbanística, institucional, 

professional i figurativa, passant de ser l'habitatge un 

tema de política municipal resolt amb normes que 

recollien els suggeriments dels higienistes, a ser la qüestió 

central, plantejada globalment, del problema de 

l'organització de la ciutat. L'organització sistemàtica 

d'àrees específicament residencials, la provisió de sòl 

perifèric i la previsió de mecanismes financers per a la 

rendibilitat del sòl de terra posat en ús, fóren exigències 

de les classes industrials com a elements d'un programa 

global que a Catalunya començà a concretar-se poc abans 

de la guerra europea. Així, ja el 1909, amb motiu del 

Congrés de Govern Municipal celebrat a Barcelona, 

s'organitzà una exposició de projectes de reforma de 

ciutats i de nous barris que assenyalà l'aparició pública 

d'una línia de tècnica de projectació i de control de 

problemes urbans. I, més tard, amb la legislació estatal 

sobre cases barates del 1911, s'inicià un procés de 

racionalització dels mecanismes de finançament i es 

prefiguraren formes concretes d'implantació. Els dos 

aspectes fonamentals d'aquella legislació foren, d'una 

banda, la normativa jurídica de la propietat (arrendament, 

successió), com també la regulació de les inversions del 

sector públic i privat concurrents en el finançament de la 

nova forma d'ordenació d'un servei públic típic de la 

ciutat industrial; d'altra banda, els aspectes normatius que 

tendien a definir morfològicament certs trets del projectat 

habitatge obrer: el seu caràcter perifèric i agrupat —és a 

dir, les característiques de la nova relació entre cost del 

sòl de terra i cost del servei habitatge— quedà ben definit 

des de les primeres lleis i reglaments. Ja el 1914 

l'Ajuntament de Barcelona creà l'Institut Barcelonès de 

l'Habitació, el qual plantejà per primera vegada la 

intervenció directa del sector públic en la producció de 

l'habitatge social com un servei de l'organització del qual 

ja no es podia fer càrrec solament la iniciativa privada. 

(04) 

Les dades i reflexions que acabem d'exposar 

poden apuntar també cap a una altra explicació de 

l'eixample d'Elx segons la qual ens trobaríem al davant 

d'un antecedent de la ciutat moderna del nou-cents, més 

que amb un epígon dels veritables eixamples 

vuitcentistes, amb la qual cosa ens mancaria a Elx una de 

les passes del procés urbanístic modern, precisament la de 

l'eixample. Tanmateix, la mancança de dades i d'estudis 

monogràfics no ens permet anar més enllà en aquesta 

suggerent línia interpretativa. 

A Elx, doncs, entre el 1913 i el 1924 es planejà i 

començà a construir-se un gran eixample unitari en el 

marge dret del Vinalopó. Aquest primer eixample, situat a 

ponent del poble antic, tenia una dèbil connexió amb ell, 

nomes mitjançant els ponts Vell i Nou, i en els primers 

moments es considerà tan sols un barri més de la perifèria 

de la ciutat; fet i fet, així se'l denominava: barri del Pont 

Nou. Tanmateix va ser el nucli originari dels extensos 

barris del Pla de Sant Josep i de Carrús que van absorbir 

l'elevat creixement demogràfic de la segona meitat del 

segle. 

Entre les actuacions públiques que influïren 

positivament en l'establiment d'aquest eixample de ponent 

cal destacar la construcció del pont de Canalejas, més 

conegut com a pont Nou, entre els anys 1910 i 1913, a 

partir de l'obertura del qual fou possible un accés fàcil i 

directe a la riba dreta del Vinalopó. Amb aquest pont Nou 

sorgia un segon nexe d'unió entre les dues vores del riu, 

en reforçar el pont Vell setcentista, el qual establia l'única 

i dèbil unió fins aleshores entre les dues parts de la ciutat, 

molt separades per la gran profunditat del llit del riu i per 

les freqüents avingudes d'aigua. La fragilitat d'aquesta 

unió s'evidenciava en múltiples ocasions, com ara el 

1907, quan, amb motiu dels danys produïts en el pont per 

la trepidació del tramvia a vapor i per les possibles fuites 

de les conduccions d'aigua de l'Alcoraia, hi havia queixes 

perquè 

"el paso de las aguas de la Alcoraya por el interior de los 

terraplenes del puente, es perjudicial para las obras del mismo, y 

día ha de venir en que Elche sufra las consecuencias y nos 

quedemos aislados sin comunicación con nuestros vecinos del 

llano, y de los partidos rurales y pueblos limítrofes que afluyen 
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por aquella vía." (05) 

Amb tot, la llunyania dels ravals de ponent i la 

separació d'ambdues parts de la ciutat, amb la poca 

connexió entre elles, ha estat un fet problemàtic a Elx fins 

l'actualitat. 

A canvi, les condicions topogràfiques del lloc 

eren molt favorables, com també les econòmiques: un sòl 

de terra barat i un terreny relativament pla, poc 

accidentat, de pendents suaus, obert, per on corria l'aire, 

il·limitat, on es podia fer el dibuix d'una quadrícula més o 

menys borda, sense solució de continuïtat, hereva més o 

menys directa de l'eixample de Cerdà. Aquest marge de 

ponent del Vinalopó, segons Mira i Ibarra, havia estat una 

frondosa pinada, la destrucció de la qual era posterior a la 

reconquista. El límit sud arribava al pont de la Mare de 

Déu i al convent de Sant Josep, mentre que el límit nord 

s'endinsava en el terme d'Asp. El sòl de terra d'aquesta 

planissa tenia poca profunditat i per això el reg 

començava prou mes al sud, quan el sòl es feia més 

profund. (06) Malgrat la planúria, però, encara tingué una 

certa incidència en l'establiment urbà la topografia 

accidentada de barrancs, torrenteres i serres del nord, des 

de les quals —com encara passa a la veïna població de 

Crevillent— en ploure s'inundaven d'aigua, fang i pedres 

les zones urbanitzades, fent que camins i rieres 

assenyalassen en part el traçat dels carrers. 

Una altra circumstància avantatjosa a tenir en 

compte a l'hora d'establir l'eixample de ponent —com 

també els més tardans barris d'Altabix, a llevant dels 

horts— fou la facilitat de traçat que comportava la 

situació topogràfica de la zona, en ser la nostra una ciutat 

aïllada enmig d'un gran pla. Els nuclis més pròxims, 

Crevillent a l'oest, Santa Pola al sud-est i Alacant a l'est, 

es troben a vuit, setze i vint-i-tres quilòmetres de distància 

respectivament i Asp, a l'altra banda de la serra que tanca 

la comarca pel nord, es troba a sis quilòmetres de 

distància. La resta eren poblats agrícoles, com ara la Foia, 

la Baia, Torrellano o l'Altet, no sols summament petits, 

sinó també situats molt lluny, enmig d'un territori agrícola 

densament poblat. Així, facilitá l'extensió de l'eixample el 

fet que no existissen vora la nostra ciutat nuclis amb una 

estructura urbana pròpia com els que hi havia a Barcelona 

o València amb els quals es plantejaren qüestions 

disciplinars o administratives d'inclusió en la nova trama 

que es dibuixava, d'enllaç de vials, etc., com ara 

l'entroncament de la vila de Gràcia amb l'eixample de 

Barcelona o l'inclusió de la Russafa a l'eixample de 

València, qüestions que es van haver de resoldre des del 

traçat dels respectius eixamples. 

A fi de comptes, els nombrosos escrits als diaris, 

les cartes i articles d'opinió, els informes i els reportatges, 

juntament amb diverses crisis econòmiques, expressaven 

la necessitat de disposar de terrenys lliures per a fer ciutat 

en grans quantitats i a un preu barat, on poguessen cabre 

des de l'habitatge obrer fins els grans edificis industrials, 

ço és, en termes de Solans, preparar sòl de terra en 

suficient quantitat per al desenvolupament de les noves 

condicions d'edificació i d'utilització urbana del sòl 

reclamades pel capitalisme. (07) Tot plegat, aquests 

condicionants provocaren que l'eixamplament de la ciutat 

s'incrementàs per la riba dreta del riu, quedant establert 

l'esquema del desenvolupament urbà d'Elx fins els anys 

seixanta: a l'esquerra del riu quedaven la ciutat històrica i 

els horts, mentre que a la dreta, amb una gran extensió 

superficial, es desenvolupaven els nous grans barris del 

segle XX. 

Però si en un principi, als anys deu, els dos 

condicionants primordials per a establir aquest eixample 

modern eren de caràcter físic, el riu i els horts, la 

conjunció dels quals impedia una transició fàcil entre la 

ciutat vella i la ciutat nova, més endavant, als anys trenta, 

en el moment de desenvolupar els barris de ponent, hom 

es trobà amb unes altres dues barreres que dificultaren la 

pràctica d'eixample entesa com a extensió geomètrica 

formada per una trama regular que homogeneitzava el 

territori. Una era el ferrocarril, el traçat del qual discorria, 

formant un arc, al nord i al nord-oest de l'eixample. 

L'altra —manejada a bastament en el debat de la definició 

dels limits de l'eixample— era el cementeri Vell, construït 

a principi del vuit-cents a l'oest de la població i vora el 

qual passaren el ferrocarril i la carretera de Crevillent. La 

qüestió començà ja a plantejar-se amb la forta espenta que 

van rebre els barris de ponent a començament dels anys 

vint. Així, el 1922 un regidor proposà en una sessió del 

municipi que no s'autoritzassen edificacions més enllà del 

quarter Vell, 

"atendida la proximidad del Cementerio, aunque respetándose, 

desde luego, la última concesión acordada para no lesionar los 

derechos adquiridos." (08) 

També l'opinió pública considerava que la 

presència del cementeri tan prop de la població era un 

important condicionant per al desenvolupament de 

l'eixample de ponent. Ja ben prompte, als escrits en 

premsa es podia veure com l'opinió pública se sentí 

influïda per aquesta proximitat i com el cementeri jugà un 

paper negatiu en la definició de l'eixample d'Elx i implicà, 

ja als anys trenta, la proposta d'un altre eixample al nord. 

Nicasi Mira en parlà al seu informe i als diaris dels anys 

vint hi hagué qui reclamà l'aplicació de la norma de 

l'Estatut Municipal, on es prohibia fer cases en un radi de 

dos quilòmetres al voltant dels cementeris. Així, el 1925 

el periòdic Amanecer referia que 

"es sabido que el articulo 203 del Estatuto Municipal vigente 

fija en 2 kilómetros la distancia mínima a que habrán de 

construirse los cementerios en las poblaciones mayores de 5.000 

almas, pero tampoco es ignorado que a despecho de esta 

disposición y contraviniendo su espíritu, se ha permitido en 

Elche la construcción de edificios a mucha menor longitud de la 

señalada en dicha medida prohibitiva. Pues bien, la Real Orden 

de referencia, saliendo al paso de interpretaciones torcidas 

dispone que 'la distancia mínima fijada en el articulo 203 del 

Estatuto Municipal para el emplazamiento de los cementerios se 

entinde como zona de protección de estos, dentro de cuyo radio 

queda prohibido construir viviendas.' Con esta oportunísima 

disposición, queda pues sentada y reafirmada la buena doctrina 

sanitaria de la ley, sin que en lo sucesivo sea posible 

desconocerla ni infringirla. [...] Es evidente que asume una gran 

parte de la actividad social de los Gobiernos en los tiempos 

actuales y constituyen tal vez, la mayor de sus preocupaciones, 

cuanto se refiere a la higiene y salubridad de los pueblos. La 
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llamada política sanitaria es algo más que una frase, es la 

moderna orientación de los países civilizados hacia un 

acondicionamiento que garantice en lo posible lo más preciado 

del interès indivídual, la salud de cada uno y de todos. El señor 

Alcalde de Elche, a quien respetuosa y cordialmente nos 

dirigimos, es, afortunadamente, un Técnico de la Sanidad. No 

necesita de estímulos para cumplir rectamente su deber en la 

materia de que nos ocupamos. Por ello, y cumplido ya el deber 

informativo que nos ha movido a coger la pluma, esperamos 

confiadamente que a partir de ahora no habrá de ser tomado un 

palmo de terreno para viviendas a esa zona peligrosa donde la 

vida no encuentra las debidas garantías." (09) 

El 1929 l'Ajuntament tornà a tractar del límit de 

ponent de l'eixample per mor de la proximitat del 

cementeri i la legislació aplicable, l'Estatut Municipal del 

1924. En aquesta ocasió l'alcalde exposà que tenia 

coneixement que hi havia qui volia construir vivendes 

pròximes al cementeri i, a proposta seua, s'aprovà limitar 

l'eixample, segons un croquis presentat pel subdelegat de 

medicina, 

"por una línea formada por la calle número 5 del plano de 

ensanche y por la unión de la casa nº 88 de la calle Reina 

Victoria con el vértice del ángulo que forman los lindes del 

Boquimoll con la finca propiedad de Dª Remedios Ybarra y con 

la carretera del Alto de las Atalayas a Murcia" . (10) 

Veiem, doncs, que les normes legals basades en 

els conceptes higienistes i sanitaris condicionaren la 

situació dels cementeris i, com a corol·lari, impediren la 

construcció d'habitatges pels voltants. Tanmateix, a Elx, 

aquest tema, com gairebé tots els temes urbans, era 

utilitzat sistemàticament com a arma pels grups polítics de 

l'oposició, els quals acusaven l'Ajuntament de no 

respectar la legalitat en permetre que la població 

s'aproximàs excessivament al cementeri. Encara que no 

hem trobat dades al respecte, potser que els interessos 

dels propietaris dels horts no es trobassen lluny d'aquests 

atacs a l'eixample de ponent. Les acusacions, però, no 

tenien fonament, ja que difícilment es podia acomplir 

l'Estatut Municipal a Elx quan el cementeri es trobava, 

des de la seua fundació, a menys d'un quilòmetre de la 

ciutat antiga. Ja avançat el segle XX, com veurem, el 

problema que aquest cementeri suposava per a l'eixample 

se salvà, en part, mitjançant una especialització funcional: 

al voltant de la carretera de Crevillent es van situar 

fàbriques, formant una extensa zona industrial, mentre 

que els habitatges es van situar al voltant de la carretera 

d'Asp. Amb tot, la qüestió no començà a resoldre's del tot 

fins els anys setanta, quan es va fer un nou cementeri al 

nord, dalt de la serra, a uns quants quilòmetres de 

distància de la ciutat. Pero aleshores l'eixample ja s'havia 

desenvolupat per complet, s'havien construït fàbriques i 

cases vora el vell cementeri i el Pla General projectava 

envoltar-lo amb un anell verd. 
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01. PLÀNOL DE PERE NAVARRO 

 

Com hem vist, al llarg dels primers anys del vuit-cents, 

tant l'opinió pública com l'Ajuntament expressaren en 

diverses ocasions la voluntat de fer un plànol d'Elx que 

inclogués el conjunt de les noves alineacions de la ciutat 

antiga i els barris del tomb de segle, i també el traçat de 

l'eixample de ponent. Els intents de redactar aquest 

document foren nombrosos. Encarregats però no fets mai, 

perduts, sense aprovar, mal pagats, el cas es que entre el 

primer de tots, el plànol de Gonzàlvez del 1849, i el més 

recent, el plànol restituït del vol del 1984, hi ha tot un 

seguit tant de plànols com de fotografies aèries amb els 

quals l'Ajuntament manifestava el seu interès en disposar 

d'una eina útil de treball per a prefigurar la ciutat i poder 

donar línies i rasants més o menys exactes i convenients. 

Amb tot, fins els anys vuitanta del segle XX, la qualitat 

tècnica d'aquesta documentació no ha estat mai tan bona 

com per a esdevenir un instrument prou eficaç enfront 

dels interessos dels propietaris dels terrenys dels 

eixamples de ponent. La conseqüència ha estat una ciutat 

de mansanes trapezoidals, carrers no paral·lels i espais 

públics irregulars i informes, fins i tot en les àrees en les 

quals hom preveia el traçat d'una quadrícula. Així, els 

eixamples d'Elx són el resultat tant de les imperfeccions 

tècniques de l'instrumental del que disposaven els 

responsables municipals, com de l'adaptació en cada 

moment del traçat dels carrers als interessos de promotors 

i propietaris. Com hem vist, les veus en contra d'aquesta 

situació s'alçaren amb especial força durant els anys vint, 

quan, pel desenvolupament econòmic d'aquells anys, hi 

hagué contínues queixes a la premsa d'Elx per 

l'inexistència d'un plànol de la ciutat, especialment als 

periòdics de tendència política conservadora i als de 

caràcter cultural. El mateix Ibarra arribà a reivindicar el 

plànol de Gonzàlvez, fet 75 anys abans, però que, com 

hem vist, no s'havia arribat a aplicar mai. 

Segons Bassols, la major part dels eixamples 

s'havien fet a l'Estat espanyol durant les tres darreres 

decades del vuit-cents, en base a les lleis dels anys 1864 i 

1876, i també la del 1892 per a Madrid i Barcelona. (01) 

Amb tot i això, als anys deu i vint, a Elx, encara hi havia 

intenció de fer el plànol de la ciutat i el seu eixample, 

però les discussions eren constants i l'Ajuntament no 

acabava de decidir l'aprovació de cap document urbanístic 

general que vinculàs tots els propietaris de sòl urbà ni tan 

sols de fer l'encàrrec del projecte. Allò que, com a molt, 

s'aconseguí fou l'aprovació d'alguns plànols parcials de 
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certs barris o zones —deslligats entre si i de la trama 

urbana preexistent a la qual s'afegien— quan ho 

demanaven els mateixos propietaris del terreny interessats 

en la parcel·lació. Era, doncs, una situació de descontrol 

semblant, encara que a un altre nivell, a la que es donava 

durant el vuit-cents a diverses ciutats de l'Estat, com ara 

Barcelona, on, a meitat de segle, segons Torres, hom no 

sabia quin plànol de reforma de la ciutat era exactament 

l'aprovat. (02) 

La intervenció de la premsa fou important per a 

la definició de l'eixample de ponent, ja que en molts 

articles es demanava només un plànol d'alineacions, però 

en d'altres es reclamava un veritable plànol per a un gran 

eixample de la ciutat. Així es feia el 1923 des de La 

Defensa amb dos articles signats per Vicent Torres que 

eren tot un programa d'actuació i de crítica a la inhibició 

municipal ja des dels mateixos títol, "El problema de la 

edificación. Los barrios modernos de Elche y el abandono 

de los Municipios." L'articulista considerava que amb la 

construcció del pont Nou 

"parecía vislumbrarse en la parte occidental de dicho puente, en 

donde se disponía de una inmensa extensión de terreno llano, la 

formación de un excelente barrio de edificios construidos según 

el moderno arte de la edificación, que, a la vez que resolviera el 

problema de la vivienda, viniera a embellecer el aspecto de 

nuestra ciudad, ya que, sujetándose a un concienzudo plano, 

podrían figurar en dicho barrio hermosas avenidas y magníficas 

calles ornamentadas con espaciosas aceras y engalanadas con 

vistosas alamedas, resultando de todo ello un suburbio ideal, un 

Elche moderno. [...] Elche era la ciudad por excelencia, la 

llamada a desarrollar sin grandes esfuerzos este ideal de la 

edificación moderna, ya que las condiciones topográficas del 

terreno le eran en un todo favorable. Contábamos con una 

inmensa extensión de terreno y en una llanura envidiable: 

faltaba sólo una buena dirección y una buena voluntad. Pero 

nuestros Municipios, como si los que lo integran no fueran hijos 

de esta hidalga, pero desgraciada Ciudad, de nada de esto se han 

preocupado. Y no sólamente no han hecho nada en este sentido, 

sino que indudablemente, y por conveniencias de partido, han 

puesto al frente de las comisiones que afectan a este ramo de la 

edificación, a personas totalmente incompetentes: y si alguna ha 

sido apta para algo, no ha podido ejercer libremente sus 

intenciones, debido a la presión sistemática del detestable 

caciquismo. Para escarnio y vergüenza de la civilización, y para 

ultraje al pueblo de Elche, nuestro Municipio sigue concediendo 

permisos y más permisos para edificar casas sin condiciones de 

ninguna clase, encontrándonos hoy con un barrio ya edificado 

de barracas y chozas indecentes, más propias de Las Urdes que 

de una Ciudad populosa." (03) 

Observem que quan la societat il·licitana de les 

primeres dècades del segle reclamava el plànol d'Elx 

consideraven la mateixa cosa el plànol de la ciutat 

existent i el plànol de la reforma i l'eixamplament. 

Certament no tenia sentit reclamar el plánol d'Elx més que 

com a prefiguració d'allò que els ciutadans volien per a la 

ciutat. Tanmateix, encara que no disposem de suficients 

dades, vista l'evolució posterior dels traçats, devien ser els 

mateixos propietaris d'immobles urbans els més 

interessats en no disposar de cap representació gràfica, en 

part per a tenir les mans lliures a l'hora d'urbanitzar els 

terrenys o refer les cases, però també per a evitar que 

aquesta documentació pogués tenir una finalitat fiscal, ja 

que encara que a Elx no es tractàs de qüestions cadastrals 

ni directament tributàries, la mancança de normativa i de 

control gràfic era una seguretat per als propietaris —tant 

de terres de l'eixample com de la ciutat existent— ja que, 

sense plànol, no es podia subjectar cap actuació a una 

norma preestablerta. Aquest degué ser també el motiu 

últim perquè, a excepció d'Ibarra, ningú no parlàs mai del 

plànol de Gonzàlvez com a possible eina urbanística per a 

la definició de la ciutat. Certament, com assenyala Javier 

Russines, 

"no es un hecho casual que las dos dictaduras que España ha 

sufrido en el siglo XX hayan servido, entre otras muchas cosas, 

para arrinconar las iniciativas de elaboración y modernización 

catastral que, con dificultad, pero con clara voluntad política 

habían iniciado la Restauración y la República." (04) 

Malgrat les carències tècniques esmentades, 

després d'iniciar-se el primer debat sobre la necessitat, 

primer d'un plànol d'Elx, i, després, d'un eixample, hi 

hagué un fil argumental ininterromput amb una intensa 

càrrega cultural i disciplinar en l'urbanisme d'Elx al llarg 

de cinquanta anys, entre el 1911, quan el mestre Pere 

Navarro féu el seu plànol, el 1921, quan vingueren els 

alumnes de Cort, el 1924 amb l'eixample de ponent de 

Canales, el 1931 amb l'eixample del nord i els anys 

quaranta i cinquanta, quan es van fer els primers tanteigs 

de definició formal dels límits de la ciutat que 

desembocaren en el Pla General d'Ordenació Urbana, 

aprovat el 1962, episodis tots ells, com podem veure, 

relacionats amb l'establiment de diferents cossos legals 

que afectaven la práctica urbana a l'Estat espanyol. 

Aquest fil argumental tingué com a línia conductora, des 

del punt de vista cultural, la personalitat i la tasca urbana 

de l'arquitecte il·licità Antoni Serrano i Peral, qui estudià 

a Barcelona i Madrid i s'hi relacionà amb César Cort i 

altres intel·lectuals i homes públics d'ans i després de la 

guerra, amb els quals mantingué correspondència i 

contactes personals. Encara que,des del punt de vista 

tècnic i urbanístic fou l'arquitecte Santiago Pérez i Aracil 

qui traçà les línies mestres de transformació de la ciutat 

entre els anys trenta i seixanta. L'activitat cívica i 

professional de tots dos arquitectes, tant des del seu 

despatx privat, com des de l'Ajuntament, significà la 

continuïtat d'una activitat professional que es basava, 

d'una banda, en els principis de la doctrina clàssica de la 

urbanística en Serrano i de la doctrina racional en Pérez, 

i, d'altra, en els principis del bon quefer constructiu i 

estilístic de l'arquitectura i les obres urbanes en tots dos. 

Si esbrinem l'origen de l'interès de la Corporació 

il·licitana pels documents tècnics de l'arquitectura i 

l'urbanisme, en especial per la representació gràfica, cal 

recordar que ja al set-cents l'Ajuntament encarregà 

interessants plànols de edificis, de la ciutat i del territori 

municipal. Tanmateix, una altra cosa era la decissió de fer 

servir els documents gràfics a partir de la meitat del vuit-

cents per tal de reordenar i transformar la ciutat. Aquell 

interès, però, pels documents gràfics continuà durant els 

primers anys del segle XX. Així, el 1903, s'acordà 

"adquirir una copia al ferro-prusiato de este término, 
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ejecutado bajo la dirección del Ynstituto Geografico y 

Estadístico", per un preu de 50 ptes. (05) I també el 1914 

el topógraf Eligio Baez Velasco oferí una còpia del plànol 

geomètric del terme pel preu de 10 ptes. i l'Ajuntament 

acordà comprar-lo. (06) 

Pel que fa als nous barris de la ciutat, recordem 

que aleshores hi havia un allau de petits eixamples tot al 

voltant del poble antic i, com veurem, tot just s'acabaven 

de fer els primers projectes d'ampliació de la ciutat cap a 

ponent, vora el convent de Sant Josep i la caserna de 

Cavalleria. A partir del 1911, però, es plantejà ja des del 

mateix consistori, la voluntat d'ordenar la transformació 

urbana mitjançant la redacció d'un plànol unitari de la 

ciutat i al llarg d'aquell any es redactà el que fou el primer 

fragment del plànol de l'eixample d'Elx. 

La primera referència que dónen les actes 

municipals es troba inclosa en una extensa intervenció del 

regidor socialista Vives en la qual demanava, entre moltes 

mesures de Govern, "que se tomen las medidas necesarias 

a la construcción de un plano general de la población." 

Algú contestà que hi havia notícia que el pèrit agrícola 

Francesc Picó i Ripoll "tenía confeccionado dicho plano" 

i es quedà en veure de comprar-lo. (07) El mes següent, el 

pèrit Picó explicà als regidors el seu "plano de población 

actual" i el 26-05-1911, oïda l'exposició, la Corporació 

acordà per unanimitat 

"proceder a la confección del plano de alineaciones y ensanche 

sobre el actual, hacia la parte Oeste de la ciudad, en el sitio 

denominado les paleretes, con prohibición en lo sucesivo para 

edificar ensanchando la población en los huertos de palmeras a 

la parte Este de la población." 

Segons Ibarra, el lloc dit de "les paleretes" eren 

"el punto saliendo por el puente de Canalejas a mano 

izquierda, la primera casa" i es deia així per que hi havia 

moltes figueres de pala. Aquest important acord de fer un 

eixample a ponent, tanmateix, no es pensava per a 

construir-lo d'immediat, sino que, abans, Picó havia de fer 

"un presupuesto relativo al coste que puede representar la 

formación del plano de alineación y el ensanche, para resolver 

en su día lo procedente." 

L'únic condicionant tècnic imposat per 

l'Ajuntament fou l'amplària dels carrers, la qual no havia 

de ser menor de vuit metres, amb la qual cosa s'encetà el 

que havia de ser un dels elements fonamentals del debat 

urbà a Elx, la dimensió dels espais públics. (08) Com 

indica Gozálvez, amb aquell plànol hom devia preveure la 

reforma i l'eixample del conjunt de la ciutat per tal 

d'acabar amb els petits barris parcials i poder dirigir el 

creixement d'Elx, el qual, amb el pont Nou ja en 

construcció, clarament havia de trobar-se situat en la riba 

dreta del Vinalopó. (09) Entre els comentaris gairebé 

contemporanis d'Ibarra, els que dedicà el 1927 a aquest 

primer acord per a construir l'eixample de ponent, escrit 

en el moment àlgid de la defensa de les palmeres, era 

especialment sarcàstic: 

"Acuerdo muy patriótico, pero imposible de cumplirse ni de 

obligar a su cumplimiento a quienes, dueños de los huertos, 

favorecidos por la suerte, en zonas colindantes de futuro 

ensanchamiento de la urbe, cuya mayor riqueza les disculpa, 

maldito si les importa que se corten o no las palmeras." (10) 

Encara que desconeixem si s'arribà a fer el 

plànol de Picó (suposem que no), la redacció del primer 

plànol d'eixample fou immediata, ja que l'alcalde ordenà 

directament el mestre d'obres municipal Pere Navarro que 

el dibuixàs i als vint dies, el 16-06-1911, la Corporació ja 

tractava d'aquest document, el qual es definia com un 

"anteproyecto para el ensanche de la población en la parte 

Poniente de la ciudad, que ha sido confeccionado por iniciativa 

del Señor Alcalde, suscrito por el Maestro de obras titular Don 

Pedro León Navarro." 

Malgrat la rapidesa amb la qual es va fer, aquell 

avantprojecte quedà sobre la taula, com solia passar amb 

els temes problemàtics, "para estudio de los señores 

concejales." (11) Aquest avantprojecte d'eixample de Pere 

Navarro tingué mala fortuna, ja que va ser aturat 

contínuament pels regidors i anà de comissió en comissió. 

Dues setmanes més tard s'insistia en que hi havia sobre la 

taula "el anteproyecto de ensanche de la población que en 

sesiones anteriores se dejó a estudio de los señores 

concejales", s'obrí el debat, es va discutir l'amplària de les 

noves vies projectades i, per fi, s'envià a  

"estudio de la comisión para que, de acuerdo con los dueños de 

los terrenos que han de ocuparse, emitan en su día el 

correspondiente informe." (12) 

Malgrat la poca celeritat en aprovar 

l'avantprojecte d'eixample de Pere Navarro, l'existència de 

tal estudi bastà per a que l'Ajuntament acordàs no donar 

llicències en la zona. Es començà aturant una sol·licitud 

presentada per Antoni Pastor i Pérez, ja aprovada per la 

Jefatura Provincial de Obras Públicas, per a construir 

cases 

"en un solar que posee en el Barrio de Santa Teresa, al linde de 

la carretera de Aspe a Santa Pola." 

La Corporació considerà que 

"sobre la construcción de una barriada en dicho sitio ya constan 

otros acuerdos relativos al plano de ensanches [sic] de la 

población." 

I, per tant, el 13-10-1911 acordà 

"suspender la concesión de la licencia hasta la resolución de lo 

procedente sobre dicho plano, que fue encargado oportunamente 

a Don Pedro León Navarro, a fin de que las casas que se 

construyen guarden todas las mismas condiciones de 

uniformidad en cuanto a altura de fachadas, dimensiones de 

huecos y demás detalles que afectan al ornato público." (13) 

El 03-11-1911, la Corporació tornà a acordar 

que l'avantprojecte d'eixample de Navarro passàs a la 

Comissió de Policia i Obres "para que informe acerca de 

su aceptación y manera de ponerlo en vigor." (14) 

Malgrat els lents tràmits burocràtics, la proposta 

de formar un plànol d'eixample de la ciutat motivà l'inici 

d'un cert debat urbanístic en el si de l'Ajuntament. Així, el 

1912 els regidors Alonso i Vives denunciaren que 

"en el ensanche de la población, por la parte del Llano, se estaba 

edificando sin sujetarse a la alineación establecida, y que 

existiendo un plano de dicho ensanche no debía autorizarse 

ninguna obra sin llenar dichos requisitos." 

El regidor Fenoll, pel contrari, opinava 

"que dicho plano aún no está aprobado y en vigor porque es 

necesario introducir en él algunas modificaciones para la 

perfecta uniformidad de las vías que en el mismo se han 
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trazado." (15) 

A partir d'aquest moment, els tràmits per a 

l'aprovació de l'eixample de ponent s'hagueren d'accelerar 

ja que, com acabem de veure, a la vegada que es feien els 

tràmits administratius, ja s'hi construïen les cases, fins el 

punt que l'Ajuntament acordà aturar aquestes 

construccions una setmana després de la denúncia dels 

regidors Alonso i Vives. El regidor Sanchez Fuentes, 

president de la Comissió de Policia i Obres, comunicà al 

Ple que aquesta Comissió 

"había acordado que por Don Pedro León Navarro se hicieran 

algunas rectificaciones en el plano de ensanche de la población 

por la parte de Levante, y como en dicho sitio había principiado 

ya a construirse algunas casas, se acordó suspenderlas hasta la 

definitiva aprobación de dicho plano." (16) 

La necessitat d'aprovació d'aquest plànol 

d'eixample era, però, ineludible, ja que, amb el 

desenvolupament industrial, els fets superaven les 

previssions cada dia i molta gent volia fer-se una casa. Es 

clar que, a més, l'edificació es considerava un progrés 

econòmic i una activitat socialment desitjable per a 

solventar la penúria d'habitatges de la població, ja que 

diverses famílies solien allotjar-se en una mateixa casa, 

com es feia present a diverses actes municipals d'aquells 

anys. El cas és que el 10-04-1912 es reprengué el debat 

sobre el tema davant una altra instància en la qual es 

demanava llicència per a construir una casa de planta 

baixa "en el barrio de ensanche del nuevo puente", nom 

que des d'aleshores s'aplicà a la zona. Mentre el regidor 

Fenoll indicava la conveniència de 

"no autorizar las obras solicitadas, mientras no esté terminado el 

dicho puente o el plano de la barriada del mismo", 

el parer del regidor Alonso era que 

"las calles están trazadas y la Comisión de policia estudia 

siempre las líneas antes de conceder ningún permiso, por lo que 

consideraba que no debiera tomarse un acuerdo notoriamente 

radical que vulnere los derechos de los poseedores de terreno 

que proyectan edificar." 

Finalment s'acordà requerir el mestre d'obres 

Navarro 

"al objeto de que ultime y dé por terminado en todos sus detalles 

el referido plano de ensanche del nuevo puente." (17) 

El 05-06-1912, la Corporació veié el nou plànol 

d'eixample presentat per Navarro i, segons l'acta, alguns 

regidors es van referir 

"a la anchura de las calles, a que las esquinas tengan forma de 

chaflán y a la uniformidad de alturas en los pisos y rasantes", 

però sense especificar més el contingut de les propostes. 

Tanmateix es considerà que 

"estos y los demás antecedentes referentes al asunto han de ser 

objeto de estudio y resolución que proponga la Comisión de 

Policía y Obras", 

per la qual cosa s'acordà "que esta lo informe abarcando 

todos los extremos." (18) Finalment, en sessió del 

26-06-1912, l'Ajuntament aprovà inicialment, per 

unanimitat, el primer plànol d'eixample d'Elx. Aquest 

document s'exposà al públic durant 30 dies a efectes de 

reclamacions, la qual cosa es féu saber a la població 

mitjançant un ban. (19) La voluntat municipal de donar 

publicitat a aquest eixample fou notòria, ja que mentre 

durava el període d'informació, s'aprovà, a proposta del 

regidor Alonso, 

"que se invite a Don Juan Pascual Ramírez, dueño del terreno 

destinado a edificaciones, para que, de acuerdo con el titular de 

obras Don Pedro Leon Navarro, se deslinde por medio de 

estacas, mojones u otra clase de señales la parte de terreno que 

se dedica a vía pública." 

Segons el regidor, aquesta mesura era útil 

"tanto para que conozca el público la línea adoptada en las 

calles que se han trazado, como para que la Comisión pueda 

informar con exactitud sobre el mismo terreno las solicitudes de 

obras que se presenten." (20) 

Tanmateix, als dos mesos i mig encara no s'havia 

dut a terme aquest replanteig i el regidor Alonso es 

queixà a l'Ajuntament pel retràs que això produïa 

"para el despacho de las solicitudes de edificaciones y aun para 

dictaminar sobre la aprobación de dicho plano." (21) 

A començament del 1913 la Corporació va veure 

l'informe de la Comissió de Policia i Obres sobre les 

al·legacions presentades al projecte d'eixample, proposant 

"la solución que debe adoptar-se al resolver cada una de las 

reclamaciones que se han formulado durante el período de 

información pública." 

Vista, però, la gran importància 

"que envuelve para los intereses de la población la solución del 

asunto que motiva el informe", 

es proposà estudiar-lo detingudament i, fins i tot, veure 

sobre el terreny cada una de les qüestions plantejades. 

(22) 

Per fi, en sessió del 22-01-1913 l'Ajuntament 

aprovà definitivament el plànol d'eixample del pont Nou. 

Aquella fou una interessant sessió en la qual es van 

debatre dues concepcions diferents de la ciutat, en una 

bona mostra de l'esperit urbanístic de l'època. (23) Així, el 

regidor socialista Vives exposà la seua opinió en contra 

de l'informe de la Comissió d'Ornat 

"porque las calles no resultaban paralelas a la carretera del 

nuevo puente, no se reservaba un punto determinado para la 

construcción de edificio destinado a escuela ni se señalaba 

tampoco otro para una gran plaza o glorieta", 

a més que, segons ell, l'Ajuntament havia d'acollir-se als 

beneficis de tributació determinats per la Llei 

d'Eixamples. La postura contrària, defensada pel regidor 

monàrquic Alonso, al·legava que 

"dada la proximidad que la construcción del puente determina 

respecto al centro de la población desde el barrio en proyecto, es 

innecesario local para escuela, entre otras razones porque el 

Ayuntamiento carece de recursos para la compra del terreno y 

construcción del edificio." 

Tampoc es pensava que calgués deixar terreny 

per a una gran plaça o glorieta, 

"porque ya consta señalado uno de gran extensión suficiente 

para las necesidades o exigencias de aquella barriada, en el 

cruce de la nueva carretera con la de Aspe a Santa Pola, a más 

de que esto supondría gran gasto a cargo del Ayuntamiento, 

porque el dueño del terreno no se presta a cederlo 

gratuitamente." 

Alonso també exposava que els carrers no 

podien ser paral·lels a la carretera del nou pont, 

"porque en el plano ha habido necesidad de sugetarse tanto a las 
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edificaciones antiguas de las calles inmediatas como a las 

fachadas del Cuartel." 

Finalment advertia que no podien aplicar-se al 

d'Elx els beneficis de la llei d'eixamples 

"por ser en esta Ciudad la densidad de población inferior a la 

que se exige, no haberse obtenido previamente la declaración de 

utilidad pública, ni haberse formado el plano por el Arquitecto 

Provincial o por otro con su visto bueno." 

Cap altre regidor intervingué i s'aprovà l'informe 

de la comissió, amb l'única excepció de Vives que votà en 

contra. (24) 

Aquest informe proposava l'aprovació del plànol 

de Navarro, després de resoldre sobre set punts, resultat 

de les al·legacions dels particulars. En primer lloc 

s'acceptava la proposta de suprimir el carrer número 

quinze, contra el qual reclamava 

"la señora Orozco, puesto que, en realidad, dicha calle solo 

tendría una extensión o recorrido de treinta metros por catorce 

de ancho, que haría dificil la construcción de edificios 

destinados a viviendas, por desembocar a las laderas del 

Vinalopó por la parte de Levante y lindar por Poniente con la 

vertiente de la Torre, además de no responder a ninguna 

necesidad práctica, descontando el deseo de buscar la 

uniformidad de las calles en trazado y anchura." 

En segon lloc s'acceptava designar la mansana 

núm 22, de 1.330 m2 perquè els particulars que ho havien 

demanat hi poguessen construir una esglèsia, encara que 

els sol·licitants teníen només tres mesos de terme per a 

comprar el solar ja que, si no, el propietari Joan Pascual 

quedava 

"en libertad de venderlo en parcelas para dedicarlo a 

construcciones particulares con sugeción al plano" 

com, en efecte, es va acabar fent. En tercer lloc s'incloïa 

el raonament que ja hem vist segons el qual no calia 

"designar punto alguno para plaza o glorieta desde el momento 

en que en la intersección de las calles marcadas con los números 

uno y dos se produce gran ensanche hasta la carretera de Aspe, 

donde se ha marcado una fuente pública, aparte de que con ello 

se ocasionarían graves perjuicios al señor Pascual Ramírez, 

privándole de mucha extensión de terreno para la venta, cuando 

cede voluntariamente todos los que, según el plano, se destinan 

a vía pública." 

En quart lloc s'autoritzava la cessió gratuïta a 

Pascual, 

"para que disponga con destino a edificaciones, del camino viejo 

de Aspe, y que, a cambio de ello, por el punto que está trazada 

la calle número diez construya ahora otro camino, siendo de su 

cuenta el afirmado hasta salir a entroncar nuevamente con dicho 

camino de Aspe." 

En cinqué lloc es rebutjava la reclamació de 

Josep Garcia i Coquillat, propietari dels dret d'aigua de la 

vessant de la Torre, en considerar-se que es respectaven 

tals drets, 

"puesto que ni se limitan sus presas de aguas para aminorar el 

caudal, ni se alteran los cauces de la conducción." 

Se'ls permetria, això si —com havia insinuat un 

altre propietari— construir un clavegueram en tota 

l'amplària del carrer que més a propòsit hi hagués, per tal 

que l'aigua de la pluja hi anàs subterrània, 

"en cuyo caso el terreno que ahora ocupa la referida vertiente 

también podría destinarse a edificaciones conforme al plano." 

En sisé lloc s'acordà no concedir cap llicència d'obres si 

no es colocava prèviament 

"barrón de veinte por treinta centímetros para la acera, del ancho 

y rasante que se marcara, cuya acera será colocada, a la 

terminación de las obras, de cuenta exclusiva del dueño, 

quedando a cargo del Ayuntamiento su conservación." 

Finalment, en seté lloc, s'havia de requerir els 

propietaris de les cases ja fetes "para que coloquen en las 

fronteras barrón y acera" i també els propietaris de 

terrenys destinats a l'edificació perquè els tancassen en 

una altura de tres metres, 

"al objeto de evitar que dichos terenos se conviertan en 

vertederos de escombros y basuras, en perjuicio de la salud 

pública." (25) 

Encara que s'explicitava que el plànol havia 

hagut de subjectar-se al traçat urbà del raval de Santa 

Teresa i a les façanes de la caserna de cavalleria, com 

observa Gozálvez, només es tingué en compte la caserna, 

però no el traçat setcentista del barri. (26) Amb tot, 

l'element fonamental que originà el traçat de la quadrícula 

de l'eixample fou el riu Vinalopó, la direcció del qual 

coincidia amb la direcció de la caserna. Dissortadament, 

no hem trobat l'expedient d'aquest primer fragment de 

l'eixample d'Elx a l'Arxiu Històric Municipal ni tampoc 

còpia de cap document gràfic a la secció de plànols del 

Negociat d'Obres. Pensem, tanmateix, que es tractava de 

l'ordenació d'un barri de forma semblant als que es feien a 

Elx els primers anys del nou-cents, amb una extensió 

força reduïda. Ara bé, la quadrícula que Navarro hi 

establí seguint els traçats de la carretera d'Asp, del pont 

Nou i de la caserna de cavalleria, com també del riu, fou 

un fet formal tan potent que l'enginyer Canales, deu anys 

després, pogué continuar-la amb poques variants en 

plantejar el veritable gran eixample de ponent. 
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02. PLÀNOL D'ILDEFONS BONELLS 

 

Després que Navarro hagués dibuixat el plànol del barri 

del pont Nou, l'Ajuntament intentà que l'arquitecte 

Ildefons Bonells, de pas per Elx, fes un plànol del conjunt 

de la ciutat. Tanmateix l'abast d'aquest treball ha restat 

confús. Pel que fa a l'activitat professional de Bonells, 

segons Calduch es va titular a Barcelona el 1891 i té obra 

a Alacant des del 1915 al 1931; el 1926 era cap del 

cadastre urbà d'Alacant, ocupà el càrrec d'arquitecte de la 

Diputació fins el 1925 i fou membre de la Comissió 

Provincial de Monuments des del 1922. (01) 

La primera notícia de l'aparició de l'arquitecte 

Bonells a Elx és del 1918. Segons l'acta municipal del 

30-08-1918, Joan Pascual i Ramírez, propietari dels 

terrenys de l'eixample del nou pont, havia presentat una 

instància i un plànol exposant que, 

"de conformidad a lo acordado por la Corporación en diez y 

nueve de mayo de mil novecientos dieciseis, el arquitecto Don 

Ildefonso Bonells Rexach ha procedido a la formación del plano 

de ensanche del barrio que se está construyendo en el partido de 

Carrús, y suplica se digne aprobarlo." 

Tanmateix, en la sessió citada del 19-05-1916 

l'únic acord sobre urbanisme que va prendre la 

Corporació fou el d'anul·lar els carrers que creuaven l'illa 

situada al cantó dels carrers de la Reina Victòria i de 

Gabriel Miró. No hi havia, doncs, cap mandat per a 

confeccionar un nou plànol ni de l'eixample ni de cap 

ampliació. En qualsevol cas, aquest plànol i instància 

presentat per Pascual s'envià a informe de la Comissió de 

Policia i Obres. (02) Unes setmanes més tard el Ple veié 

l'informe de la comissió on es proposava l'aprovació 

d'aquest plànol "relativo al ensanche del que existe del 

barrio que se está construyendo en el partido de Carrús." 

A més, la comissió també proposava "las condiciones a 

que han de sujetarse las edificaciones que se hagan en 

dicho barrio." L'Ajuntament aprovà l'informe per 

unanimitat. (03) Encara que no hem trobat aquest 

expedient, tant pel text dels acords com per la importància 

del tècnic que dibuixava el plànol —un arquitecte per 

primera vegada en la urbanística d'Elx— es desprén que 

es devia tractar d'una primera i força important ampliació 

pel nord del plànol de Pere Navarro. Com assenyala 

Gozálvez, observem que en aquesta ocasió l'eixample era 

anomenat també barri de Carrús, prenent el nom del partit 

rural on es trobaven situats els nous terrenys, al nord dels 

parcel·lats per Pere Navarro, enllà el carrer de la Reina 

Victòria, entre la carretera d'Asp i el riu Vinalopó. (04) 

El mateix 1918, l'alcalde exposà a la Corporació 

que 

"desde hace tiempo viene notando la necesidad de un plano 

general de la población, como lo demuestra el hecho de que el 

Ayuntamiento se haya ocupado de ese asunto en distintas 

ocasiones." 

L'alcalde, per tant, havia aprofitat l'estança de 

Bonells a Elx "como jefe de la comisión encargada de 

comprobar el registro fiscal" i li havia parlat de 

l'assumpte. Segons digué, l'arquitecte havia acceptat 

l'encàrrec, contestant que 

"sintiendo grande simpatía por Elche, por las atenciones de que 

había sido objeto desde que está aquí, haría con verdadero gusto 

el plano general de la población, con gran economía para el 

Municipio, puesto que al realizar dicho trabajo, lejos de 

inspirarse en una idea de lucro, lo hacía para dejar un recuerdo 

de su estancia en esta población." 

La Corporació autoritzà l'alcalde a fer les 

gestions necessàries per a encarregar a Bonells, "si lo 

estima conveniente, la formación del plano general de 

población." (05) L'encàrrec es formalitzá el 10-01-1919, 

quan l'Ajuntament, a instància de l'alcalde, acordà 

"encargar al Arquitecto don Ildefonso Bonells la formación del 

plano general de la población y sus ensanches." (06) 

Un mes després alguns regidors començaren a 

requerir sistemàticament l'acabament del treball. El 

socialista Vives, especialment, insistí en diverses ocasions 

per a que Bonells acabàs aquell "plano de Elche y sus 

ensanches." (07) Bonells, tanmateix, als pocs dies 

comunicà que 

"para proceder a la toma de datos y levantamiento del plano de 

esta ciudad se veía en el caso de suplicar se le faculte para 

nombrar un auxiliar técnico, un delineante y un capataz, a 

quienes el Ayuntamiento retribuirá en cantidad equivalente a los 

días de trabajo y se le facilite material y peonaje necesario." 

S'autoritzà l'alcalde perquè resolgués allò més 

oportú, (08) l'alcalde s'entrevistà amb Bonells per a 

decidir el tema del personal que havia demanat i, a la 

pregunta d'un regidor sobre el cost del plànol, anuncià 

que Bonells faria de franc el treball. (09) Però el 1920 no 

se'n sabia res encara, ja que un regidor demanava per la 

confecció del plànol de la població i l'alcalde contestava 

que encara mancava una mica i que "no está terminado 

todavía." Gozálvez interpreta, amb això, que els treballs 

s'havien iniciat, encara que adverteix que no té cap notícia 

de l'acabament. (10) 

D'altra banda, segons Ibarra, en sessió del 

16-09-1921 es tractà de la necessitat d'ampliar "el vigente 

plano de Ensanche", la qual cosa s'acordà fer uns dies 

més tard, el 30-09-1921. (11) No hem pogut consultar el 

llibre d'actes corresponent a l'any 1921, la qual cosa fa 

que no sapigam l'abast exacte dels acords esmentats per 

Ibarra. Gozálvez suposa que aquesta ampliació es degué 

fer a partir del plànol dibuixat per Bonells el 1918. (12) 

Tanmateix, de la lectura de les actes es dedueix que ni el 

plànol general d'Elx redactat per Bonells arribà a existir 

mai ni es feu cap treball d'ampliació de l'eixample fins 

uns anys després, quan l'enginyer Canales ja treballava en 

l'Ajuntament. L'únic plànol existent fins aleshores, i amb 
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el qual es continuava treballant, era el plànol de Pere 

Navarro. Amb aquest document es donaven les 

alineacions a l'eixample, mentre que als carrers de la 

ciutat existent es donaven "a sentiment", encara que el fet 

de no disposar d'un plànol d'alineacions li llevava 

autoritat a les decissions municipals. Així, quan el 1922, 

com veurem, es comprovà que Vicent Serrano i Serrano 

se n'havia eixit 26 cm de l'alineació assenyalada pel 

Municipi per a les seues casa i fàbrica del carrer de Sant 

Jordi, diversos regidors aprofitaren l'avinentes per insistir 

en la necessitat 

"que se forme el plano general de la población y que con 

sugeción rigurosa a él se autoricen las construcciones que 

afectan al ornato público." (13) 

De fet es tornà a proposar que l'Ajuntament 

contractàs el pèrit agrícola Francesc Picó i Ripoll qui, a 

més de marcar les alineacions, havia d'encarregar-se d'allò 

que molts consideraven fonamental per a la ciutat, la 

formació d'un plànol general d'Elx on s'establiren 

oficialment el que qualificaven com a "normas fijas para 

la delimitación de las fachadas." (14) Encara el 1922 

l'Ajuntament s'ocupà del treball de Bonells i acordà que la 

Comissió de Policia estudiàs antecedents de la tasca feta 

per l'arquitecte "cuando dirigía los trabajos del catastro 

urbano", afegint que diverses persones conservaven 

"algunos datos." (15) Tot plegat, l'acta municipal fa 

pensar que el plànol de Bonells no s'arribà a acabar mai, 

encara que el 1923 el periòdic La Defensa es referia 

escèpticament als plànols fets per Pere Navarro i per 

Ildefons Bonells: 

"Es inútil que D. Pedro León formule su plano ni que el Sr. 

Bonells proponga el suyo. El caciquismo carece de voluntad, 

más que de fondos, para sujetarse a un plano de moderna y 

saneada construcción." (16) 
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03. L'EIXAMPLE SEGONS MIRA 

 

Com hem vist, l'informe de l'enginyer Nicasi Mira del 

1924 fou un document que tingué una certa incidència en 

el debat urbà dels anys vint pel fet de plantejar-se des 

d'una postura de defensa radical de les palmeres i d'anàlisi 

de les causes que en motivaven la tala, i també de com 

podia evitar-se. Mira, després d'un detallat examen de les 

dades històriques, productives i geofísiques, proposava, 

com a mesura fonamental per a mantenir els horts, que el 

creixement urbà i, per tant, l'eixample de la ciutat, es 

desenvolupàs a ponent de la rambla. Per a conseguir-ho 

s'havia de reforçar els ponts existents amb dues noves 

passarel·les per a vianants: una enfront de l'alcàsser i 

l'altra enfront del raval de Sant Joan. Salvat aquest 

obstacle, les condicions físiques del lloc, segons Mira, 

eren òptimes i el feien idoni per a un gran eixample: 

"toda la superficie comprendida entre la línea férrea por el 

Norte, al Este el Río Vinalapó, al Sur el canal de Riegos de 

Levante y al Oeste por el Barranco de los Arcos, o por una línea 

de dirección Norte-Sur, más o menos alejada del Río Vinalapó 

es completamente llana, no ofrece dificultad alguna para la 

edificación, no exige movimiento importante de tierras, el 

subsuelo es seco y sano y su saneamiento o alcantarillado fácil y 

no muy costoso." 

Mira, com altres tècnics, també insistia en la 

situació del cementeri, ja que aquest era l'inconvenient 

més greu que trobava per al desenvolupament de 

l'eixample, encara que en el seu informe s'en minimitzava 

la incidència: 

"El único inconveniente más o menos remoto para el ensanche 

urbano por este lado del río es la situación del cementerio, que a 

medida que avance la edificación, se irà acercando a la ciudad y 

con ello los inconvenientes que tal proximidad ocasiona." 

Tanmateix, Mira plantejava la solució al 

problema d'una forma elemental i definitiva, ço és 

construint un nou cementeri en un altre lloc allunyat de la 

ciutat: 

"Con la cantidad anual consignada en los presupuestos del 

Estado y el impuesto de la Plus-valía, pudiera atenderse en su 

día a costear o subvencionar en parte, la construcción de un 

nuevo cementerio, cuando la proximidad del actual a la 

población, aconsejase o exigiese se construyese en sitio más 

alejado." (01) 

La referència de Mira a l'impost de la plus-vàlua 

es relacionava amb una proposta continguda en el seu 

informe que suposava l'establiment de mecanismes de 

compensació entre les diferents parts de la ciutat pel 

distint tractament urbanístic que rebien. Mira proposava 

que s'establís una compensació entre els terrenys de 

ponent, on es faria l'eixample, i els de llevant, on 

quedarien els horts. Com que l'Estat havia de construir les 

dues passarel·les per poder desenvolupar l'eixample de 

ponent i salvaguardar els horts, Mira proposava que 

aquestes passarel·les podien ser 

"las mejores defensas del Parque de Palmeras y las que han de 

dar resuelto su problema económico, si se establece una 

participación de aquel en la plusvalía que alcancen los terrenos 

de la derecha del Vinalopó, merced a tales vías de 

comunicación." 

I, assenyadament, concloïa: 

"¿No puede y debe la Ley que cree este Parque o Sitio Nacional, 

al precisar la construcción de las dos pasarelas, fijar el impuesto 
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de la plus-valía sobre estos terrenos?." (02) 

Tenim poc documentada la postura teòrica 

contrària a l'expressada per Nicasi Mira, ço és la d'una 

ampliació concèntrica de la ciutat per damunt dels horts 

de palmeres. Tanmateix Ibarra la referí breument en una 

nota del 1926 i consistia, bàsicament, en la defensa a 

ultrança de l'expansió urbana d'Elx, malgrat fos a costa de 

tallar les palmeres. Així, en referir-se a la Llei del Tresor 

Artístic, Ibarra deia 

"para los pocos mantenedores que en Elche han venido 

defendiendo la extensión urbana, siquiera sea ella una 

edificación modelo sacrificando palmeras [...] el Decreto-Ley 

recientemente publicado les habrá abierto los ojos." (03) 

 

NOTES 

(01) Nicasio Mira, "Informe", 1924, p. 72-73 i 83. 

(02) Ibídem, p. 81-82. 

(03) Pedro Ibarra, Pro Palmeras, 1931, p. 88. 

 

04. PLÀNOL DELS ALUMNES DE CORT 

 

A partir del 1921, durant uns anys, les demandes d'un 

plànol d'Elx comprenent tant les reformes interiors de la 

població com l'eixample, es van vincular als treballs fets 

pels alumnes de Cort. Ja hem vist com el 1922 el regidor 

Oliver exposava que 

"había sido siempre un sueño dorado la consecución de un plano 

general de Elche donde estuvieran delineadas todas las calles 

actuales y, al mismo tiempo, aparecieran trazadas también todas 

las alteraciones o correcciones encaminadas a la obtención del 

mejoramiento de la urbanización general." (01) 

El 10-11-1922, també vinculat a la portada a Elx 

dels treballs de Cort, es tornà a insitir en la formació del 

plànol de la ciutat. (02) Com ja hem advertit, però, no 

coneixem els plànols amb propostes d'eixample dibuixats 

pels alumnes de Cort. Tenim tan sols notícia del plànol de 

reforma de la població, reproduït a Arquitectura, on es 

preveia l'obertura de diversos nous fragments de vials per 

a unir els ja existents entre si. A més dels aspectes 

compositius, les reformes del plànol dels alumnes de Cort 

tendien bàsicament a obrir grans eixos de comunicació 

entre el nord i el sud i l'est i l'oest, com també a construir 

equipaments i serveis d'infraestructura urbana, com ara el 

clavegueram. La creació d'aquestes vies obeïa a un dels 

propòsits evidenciats per Cort també en el cas de Múrcia 

on el viari era fonamental. Així, el plànol d'aquesta ciutat, 

"manifiesta en seguida un grave defecto orgánico que ha de 

dificultar por fuerza el tráfico rodado, actualmente en notorio y 

progresivo crecimiento: la ausencia de vías de tráfico directas y 

capaces", 

especialment per a unir la població de les dues vores del 

riu. Fet i fet, les primeres grans reformes que Cort 

plantejava per a Múrcia eren de caràcter viari, amb una 

complexa xarxa de noves vies arterials de entre quinze i 

25 m d'amplària que tallaven la ciutat antiga i 

comunicaven amb l'automòbil els teixits urbans i els ponts 

sobre el riu Segura. (03) 

Aquest plànol de reforma global d'Elx fou, però, 

enèrgicament rebutjat per Ibarra, com hem vist: 

"El segundo dibujo ofrece el Plano de reforma de Elche [...] No 

soy partidario, por monomanía, sentimiento estético, o visión 

practica de las cosas, de grandes alteraciones de líneas en calles 

que como muchas existentes en Elche, sería peor el remedio que 

la enfermedad. Dejando aparte la importantísima cuestión de las 

indemnizaciones a los propietarios perjudicados con las 

reformas, queda en pié la referente a la mejora obtenida. Escueta 

e imparcialmente vista la cuestión, no se trata más que de un 

efecto puramente estético, no útil. Utilidad pública, ya la da de 

si el curso torcido o derecho de la vía: tanto importa que ella sea 

o no curvada para el tránsito. Y al tratar de reformarla ténganse 

en cuenta los irreparables perjuicios que de ella se dimanarían 

por la alteración de atarjeas y sumideros, pozos negros, 

dificultades y enormes gastos de nuevas cimentaciones en 

puntos las más de las veces productos acumulados por los 

siglos, y la imposible, pero de todo punto, necesaria afrontación 

de unas calles con otras para que la mejora fuese visible y 

práctica." (04) 

La manca de notícies sobre el plànol d'eixample 

dels alumnes de Cort és paral·lela a la manca de notícies 

sobre estudis tipològics d'habitatges. El mateix González 

del Castillo, qui tampoc no donava importància als temes 

d'eixample de la població redactats pels alumnes, els feia 

el retret de no haver considerat per a res l'habitatge 

unifamiliar ni la ciutat jardí: 

"La Escuela de Arquitectura celebró en diciembre último, en los 

salones de la Sociedad de Amigos del Arte, una interesante 

exposición de trabajos de los alumnos, y, entre ellos, los 

resultantes de una excursión a Elche. Los trabajos presentados 

en esta sección se referían principalmente a estudios de 

alcantarillado, a reforma de calles y a proyectos de nuevos 

edificios y de restauración de conjuntos urbanos, pero ninguno 

de ellos revelaba el conocimiento y la aplicación de esta nueva, 

compleja e interesantísima ciencia de Arquitectura de ciudades 

que ha dado origen a la garden city inglesa y a la ciudad lineal 

española, y que pretende reformar las viejas urbes y construir 

otras nuevas con barriadas sanas, hermosas, amplias y ricas, que 

sean, como dicen los ingleses 'a healthy natural, and economic 

combination of town and country life' (una combinación 

higiénica, natural y económica de la vida urbana y de la vida 

rural)." (05) 

La manca de tipologies edilícies resulta més 

curiosa si pensem que una preocupació fonamental de 

Cort al seu tractat sobre urbanística era la definició dels 

tipus d'habitatge unifamiliar aïllat —"hoteles", en deia— i 

també d'habitatge obrer a base de cases adossades, 

incloent-hi molts projectes i indicant-ne la situació en la 

nova trama urbana projectada. (06) 

Un altre dels plànols dibuixats pels alumnes de 

Cort fou el del clavegueram, la construcció del qual seria 

reclamada durant les dècades següents. Segons Ibarra, 

"la Red de evacuación de aguas sucias, define de una manera 

completa y acabada la circulación subterránea del magno 

problema que muchos años ha viene preocupando al 

Ayuntamiento. Si bien es verdad que no falta en la población, en 

absoluto, servicio tan importante, hemos de convenir en que la 

incuria, la escasez de aguas corrientes dimanantes del único 

venero que circula por la población y en gran parte la falta de 

vigilancia que en todo tiempo hemos ejercido cuando se verifica 

la monda anual, son parte para que de año en año, los cauces, de 

si ya reducidos e imperfectos, vayan obstruyéndose por la 
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viciosa costumbre que se tiene de arrojar a la acequia materias 

sólidas de todas clases y procedencias, con lo que ha llegado 

verdaderamente a un estado vergonzoso una servidumbre 

doméstica que tanto debiera preocupar a nuestras autoridades." 

(07) 

Com ja hem dit, la incidència pràctica dels 

plànols dels alumnes de Cort fou escassa i, en part, foren 

menystinguts per certs ambients culturals d'Elx, com ara 

el mateix periòdic Nueva Illice on s'opinava el 1925 que 

el dels alumnes de Cort 

"es un trabajo perfecto que nos muestra el fiel reflejo del Elche 

del año 1922. Hay innovaciones como el proyecto de fuente en 

la Plaza de Menéndez Pelayo, las escuelas de la calle de D. José 

Revenga y algunas otras, dignas de estudio y meditación por si 

algún dia se presenta ocasión de que esos proyectos sean una 

realidad. También hay proyectos de ensanche y modificaciones 

de algunas vías importantes de la ciudad." 

Tanmateix no es considerava el treball 

d'aplicació ja que 

"esos proyectos y modificaciones hechos con un buen fin y un 

meditado estudio, tendrían tal vez cabida en la fecha que se 

trazó aquel plano. Posterior a ello, empezó su actuación el 

dignísimo Ingeniero D. Sebastian Canales." 

Així mateix, en un intens atac de xovinisme, es 

declarava que 

"para entrar a fondo en el árduo problema de ensanche y 

embellecimiento de nuestra ciudad, hacen falta unas cualidades 

singulares. Hay que ser técnico e illicitano, para saber sentir y 

desarrollar esta gran mejora. Hay que tener constancia y 

voluntad férrea para ir venciendo obstáculos y no perder la 

esperanza del triunfo; y hay que ser joven para inspirar los 

estudios con miras a una ciudad del porvenir, tan floreciente en 

este período y su engrandecimiento ha de ir adaptándose a las 

modernas corrientes de embellecimiento e higiene que son 

indispensables puntos de partida. Y todas estas cualidades, 

encarnadas en D. Sebastian Canales le hacen hoy el hombre 

indiscutible que ha de dejar trazado el Elche de mañana. Digno 

florón de esta obra es el proyecto de una gran avenida, que 

empezando en el puente de la Virgen (casi mas bien, 

continuando la que empieza en el hospital) irá a lo largo de la 

rambla a terminar en la pasarela que en su día se construirá para 

facilitar el tránsito del barrio nuevo y el centro de la ciudad, 

entre el puente de hierro y el puente de Canalejas." (08) 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 26-05-1922, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 10-11-1922, AHME. 

(03) César Cort, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, 

1932, p. 68 i 74. 

(04) Pedro Ibarra, "Por y para Elche", Nueva Illice, 17-05-1925, 

p. s/n. 

(05) Hilarion González del Castillo, "Las palmeras de Elche y la 

Ciudad Lineal", Nueva Illice, 01-07-1923, p. s/n. 

(06) César Cort, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, 

1932, p. 160-167. 

(07) Pedro Ibarra, "Por y para Elche", Nueva Illice, 17-05-1925, 

p. s/n. 

(08) Anònim, "Los planos de Elche", Nueva Illice, 01-02-1925, 

p. s/n. 

 

05. PLÀNOL DE SEBASTIÀ CANALES 

 

Finalment, l'enginyer Sebastià Canales fou l'encarregat de 

dibuixar el gran plànol de l'eixample de ponent que 

esdevindria la nova ciutat del segle XX. Aquest document 

era una conseqüència directa de l'Estatut Municipal de 

Calvo Sotelo, el qual obligava tots els municipis de l'estat 

a planificar l'eixample. Així, el 1923, immediatament 

després del colp d'estat del general Primo de Rivera, 

l'Ajuntament considerà 

"que en esta población y principalmente en sus ensanches, se 

ejecutan las obras sin sujeción a plano alguno determinado, ya 

que las alineaciones no corresponden a uso general y, como la 

ley autoriza la colocación de barrón cobrando el Municipio la 

contribución sobre solares, precisa se haga un plano general de 

ensanches." 

En aquella ocasió ja es proposà encarregar el 

treball a l'enginyer Sebastià Canales i Mira Percebal. (01) 

Tanmateix no fou fins uns mesos després, el 07-02-1924, 

quan, a proposta d'un regidor i sense cap consideració ni 

exposició de motius prèvia, l'Ajuntament acordà, 

lacònicament, 

"que por parte del Sr. Ingeniero D. Sebastian Canales, se haga el 

plano de ensanche de la población." (02) 

En contrast amb el procés seguit amb els plànols 

de Navarro, Bonells i els alumnes de Cort, en aquesta 

ocasió es va avançar amb el treball. El mes següent, en la 

mateixa sessió en la qual s'aprovaren les condicions 

tècnico-sanitàries per a les cases d'Elx es veié el primer 

rebut pagat per treballs fets en el plànol d'eixample. Foren 

450 ptes. pagades per 

"honorarios devengados ayudando al técnico municipal en la 

confección del plano", 

a més d'un altre rebut de 25 ptes. també per "ayudar al 

ingeniero en la confección del plano." (03) 

A més, per al dibuix d'aquells plànols s'arribà 

fins i tot a demanar pressupost per a fer un vol aeri, ja que 

sabem que el 1924 la Compañía Española de Aviación 

demanava dades referents 

"al levantamiento del plano de esta ciudad, que la referida 

sociedad desea conocer para hacer el presupuesto del coste de 

dicho plano." (04) 

El mes d'agost del 1924 ja es donà compte en la 

Comissió Permanent 

"del plano de ensanche de población formado por el Yngeniero 

Municipal D. Sebastian Canales Mira-Percebal, el cual fué 

aprobado por la Comisión, acordándose que se instruya el 

oportuno expediente, sometiéndose en su día a la aprobación del 

Ayuntamiento Pleno." 

L'interès municipal per aquest document es 

concretà en l'acord pres, a proposta del regidor Jaume 

Agueda, de 

"que con el fin de que el plano de ensanche hecho por el Sr. 

Canales pueda ser estudiado por todos sin que pueda 

deteriorarse al manejarlo, se construya una mesa donde pueda 

éste colocarse tendido y cubierto por un tablero de cristal." (05) 

L'Ajuntament Ple va veure aquest projecte 

d'eixample el 12-09-1924. Segons l'acta de la sessió 

"se dió lectura a la memoria presentada por el señor Ingeniero 

Municipal D. Sebastian Canales Mira Percebal, relativa al 
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proyecto de ensanche de la población en la zona de poniente, y 

estudiada que fue dicha memoria con los planos que se 

acompañan, el Ayuntamiento acordó por unanimidad aprobar el 

proyecto y que se exponga al público por término de treinta días 

para que dentro de dicho plazo formule las reclamaciones que 

crea pertinentes." (06) 

En aquest plànol ja es preveia la construcció del 

conjunt dels barris del Pla de Sant Josep, el veritable 

eixample de la ciutat que, juntament amb els barris de 

Carrús, posà les bases per a allotjar l'allau d'immigrants 

dels anys seixanta. Així es deduïa també d'una informació 

verbal de l'arquitecte Pérez i Aracil replegada per 

Gozálvez, segons la qual el plànol de Canales abarcava 

l'espai limitat al nord pel ferrocarril —ara avinguda de la 

Llibertat— al sud pel canal de Riegos de Levante —ara 

carrer de Pere Joan Perpinyà— i a l'oest pel carrer del 

Capità Alfons Vives. Es curiós, amb tot, que el principal 

artífex de l'urbanisme a Elx entre 1933 i 1969 obviàs la 

gran part d'eixample dibuixada per l'aparellador Quesada 

(i signada també per Canales) al nord de la via del tren, 

base dels barris de Carrús, que el mateix Pérez i Aracil 

reféu durant els anys de postguerra. (07) 

El cas és que amb el treball de Canales, la zona a 

ponent del riu deixà de ser un nou barri per a esdevenir ja 

l'eixample. Així, la primera vegada que trobem a Elx 

utilitzat el terme "ensanche" amb un contingut disciplinar 

per a definir aquests nous barris fou precisament en un 

article de l'enginyer Sebastià Canales, aleshores 

municipal, aparegut el 05-02-1925 al periòdic Renovación 

i a la revista Nueva Illice. (08) Però malgrat la nova 

concepció i l'ambiguitat del terme—o potser per això 

mateix— i malgrat la importància de l'autor i la incidència 

que, des del seu càrrec, tenia en la societat de l'època, la 

denominació no féu gaire fortuna i a penes Ibarra i alguns 

altres homes de lletres en feren ús de tant en tant. 

Habitualment es continuà parlant de barri del Pont Nou o 

fins i tot de Barrio Nuevo. (09) A canvi, la premsa se'n 

féu abundant ressò d'aquest treball. Així, el 1924, al 

periòdic Nueva Illice es deia que el plànol d'alineacions 

d'Elx que estava fent Sebastià Canales estava a punt 

d'acabar-se: 

"cualquier propietario de las muchas casas que afean las calles 

de Elche con pronunciados salientes puede negarse a entrar a la 

línea que le corresponda. - ¿Tiene V. plano? -pueden preguntar 

al Arquitecto Municipal.- ¿No? Pues entonces yo edifico en mi 

terreno como bien me parezca.- Y esto podrá ser todo lo legal 

que se quiera; pero es un atentado a la urbanización de Elche. 

Sabemos que el Plano de Elche está confeccionándose por D. 

Sebastian Canales: pero estas obras son lentas para estar bien 

hechas. La aprobación del Plano Oficial terminará con esta 

mansa anarquía de las edificaciones. Pero hasta que haya plano, 

que en el caso más favorable tardará algún tiempo, ¿Pueden los 

propietarios edificar a su antojo? Francamente no nos lo 

explicamos." (10) 

El mateix Canales escrigué alguns articles sobre 

el seu projecte. En un d'ells, el titulat precisament "El 

Ensanche" que acabem d'esmentar, s'exposava que 

"el desarrollo que en el vecindario de Elche inició su gran 

industria, ha tenido en corto espacio de tiempo inusitado 

crecimiento con motivo de los canales de Riegos de Levante, 

produciendo todo ello el aludido aumento de población y, como 

obligada secuela en estos casos, la intensificación progresiva del 

comercio y la implantación de multitud de industrias que han 

sido, a su vez, origen de nuevas manifestaciones de la actividad 

humana. El Ayuntamiento, atento a los intereses de sus 

administrados, pensó en la conveniencia de tener un proyecto de 

ensanche de la ciudad, que viniese a encauzar, regularizándola, 

la expansión que la realidad imponía y, a tal efecto, me encargó 

lo confeccionase. El proyecto que he formulado atiende a la 

higiene y al bienestar de los habitantes del ensanche. Dotándolo 

de espacios libres convenientemente distribuidos para parques, 

jardines y terrenos preparados para juegos y ejercicios físicos al 

aire libre, teniendo las calles el ancho suficiente para admitir 

dos o cuatro hileras de arbolado, de manera que se forme la 

calle jardín. El parque proyectado en la margen derecha del 

Vinalopó es de gran necesidad para toda la población, su 

situación permite el fácil acceso a todos los vecinos de Elche, 

utilizando los puentes existentes y los proyectados. Tiene una 

superficie de 43.000 metros cuadrados, verdaderamente 

extraordinaria para un pueblo. Urbanizará terrenos muy 

irregulares, difíciles por su configuración para la construcción, 

pero que hábilmente aprovechados por el jardinero crearán uno 

de los sitios más deliciosos de Elche. Desde él se contempla una 

de las vistas mas hermosas de España, el Elche antiguo rodeado 

de palmeras. Tengo el convencimiento de que esta obra resultará 

barata y que en esencia es estética e higiénica. La disposición 

del terreno permite dotarlo de grandes explanadas para 

conciertos, juegos y reuniones y de grandes núcleos de 

arbolado, donde el solitario encuentre el lugar apetecido." (11) 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 09-11-1923, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 07-02-1924, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 27-03-1924, AHME. 

(04) Comisión Permanente, acta del 29-05-1924, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 07-08-1924, AHME. 

(06) Ayuntamiento Pleno, acta del 12-09-1924, AHME. 

(07) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 128. 

(08) Sebastián Canales, "El Ensanche", Renovación, 

05-02-1925, portada. 

(09) Anònim, "Peticiones y quejas", El Ilicitano, 29-09-1929, 

portada. 

(10) Nueva Illice, 14-09-1924, p. s/n. 

(11) Sebastian Canales, "El Ensanche", Nueva Illice, 

05-02-1925 i 08-02-1925, p. s/n. 

 

06. L'EIXAMPLE DEL NORD 

 

Com hem vis, finalment s'enllestí un plànol de l'eixample 

de ponent, però no passà el mateix amb el plànol de 

reforma de la població, el qual no arribà a existir mai, 

malgrat l'interès que en mostraren encara alguns regidors 

al llarg dels anys vint i trenta. Així, el 1926 el regidor 

Pomares i Javaloyes exposà al Ple que era 

"de gran necesidad la terminación del plano de población, 

contestándole la presidencia que tenía entendido lo estaba 

ultimando el señor Ingeniero Municipal." (01) 

El 1931 l'ajuntament republicà tornà a tractar el 

tema a proposta del regidor Rodríguez i Martínez qui 

exposà 
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"que, como tiene entendido que no existe plano de la población 

y las obras de reformas de edificios se realizan algo 

caprichosamente, se debía confeccionar un plano, al cual se 

sujetaran todas las obras de reformas y nuevas construcciones de 

fincas urbanas." (02) 

Tanmateix, el mateix 1931 ja es plantejà establir 

les noves alineacions carrer per carrer, abandonant l'idea 

de tenir un plànol global de la població. Així, a proposta 

del president de la Comissió de Vies i Obres l'Ajuntament 

acordà iniciar l'expedient perquè 

"en evitación de las anomalías que se vienen observando en lo 

que respecta a construcciones y obras de reformas realizadas por 

particulares, se proyecten debidamente las alineaciones de las 

calles de Eduardo Dato, Canónigo Torres, Obispo Rocamora, 

Trinquete, Sagasta, Palacio, Boix y Rosario, Soledad, San 

Pascual, Nª Sª de la Asunción, San Pedro, Obispo Tormo, Pintor 

Manuel Pérez, Abad Pons y plaza 1 de mayo." (03) 

El 1931 l'Ajuntament es va plantejar també 

l'ampliació de l'eixample de Canales al nord de la via del 

tren. Gozálvez assenyala el 1932 per als primers treballs 

de planificació urbana en aquest sector, tanmateix ell no 

va conéixer cap document gràfic, ja que indica que 

"el plano que se cita como 'en vías de terminación' no ha sido 

localizado." (04) 

En efecte, fugint del cementeri —potser buscant 

també terrenys més barats— s'inicià l'ocupació dels 

terrenys del nord, ja que moltes famílies es feren la casa 

enllà la via del tren, sense ajustar-se a cap plànol, d'una 

manera semblant al que passava a la perifèria dels 

eixamples de moltes ciutats de l'Estat, com assenyalava el 

1929 un document de l'Ajuntament de Madrid: 

"la clase humilde que no encontraba facilmente alojamiento 

barato en el interior ni en el ensanche de la ciudad o que no se 

resignaba a vivir hacinada, unas veces aceptó las edificaciones 

que en el extrarradio se le ofrecieron y otras se lanzó sin 

suficientes medios de defensa a la construcción de sus 

viviendas, caso frecuente en los obreros del ramo de la 

edificación. El resultado ha producido grandes perjuicios, pues 

Madrid se rodeó de una cintura formada por grupos en los que 

las vías son angostas, con trazados incomprensibles y sin los 

indispensables servicios." (05) 

En un principi els barris de Carrús s'anomenaren 

"Ampliación del ensanche de poniente" i l'ajuntament 

republicà intentà aviat regular-ne l'ocupació. Així, quan el 

04-12-1931 la Comissió de Vies i Obres exposà 

"la conveniencia de que se redacte un plano parcial de 

urbanización de la parte Norte de la vía", 

un regidor aprofità encara l'ocasió per a proposar 

"que el estudio y redacción del plano se amplie a la redacción de 

uno general" 

i s'acordà passar l'assumpte a informe de la comissió 

"que deberá proponer técnico que realice un estudio preliminar, 

y en su caso haga la redacción del plano." (06) 

Tanmateix, la idea de fer un plànol general de la 

ciutat, com havia proposat l'esmentat regidor, ja havia 

perdut força a començament dels anys trenta i el que calia 

era un document més immediat i funcional que permetés 

ocupar d'immediat el territori. Però els mesos següents hi 

hagué tantes sol·licituds de construcció de cases que 

s'insistí nombroses vegades en la necessitat de fer el 

"plano del norte de la población" o bé que el tècnic fixàs 

algunes línies provisionals per a poder construir. 

L'expedient per a la redacció del plànol de l'eixample del 

nord començà precisament en aquesta ocasió, quan 

l'alcalde Manuel Rodríguez, en la sessió plenària del 

18-03-1932, s'interessà per "el plano de ensanche de la 

parte norte de la vía" i l'aparellador Quesada l'informà 

"que dicho plano se encuentra en vías de ejecución, 

estando próxima la terminación del mismo", fent, però, 

una diligència datada el 22-03-1932 per encapçalar 

l'expedient. (07) Als pocs dies, l'Ajuntament veié 

l'informe del tècnic municipal exposant que es trobaven ja 

molt adelantats els treballs 

"de confección de los planos de urbanización parcial de la parte 

Norte de la población." (08) 

Era aquest un plànol preparat per l'aparellador 

municipal Martinez i Quesada, mimètic i poc imaginatiu 

però que hauria estat molt eficaç, que perllongava cap al 

nord, enllà la via del tren, sense cap variació, la trama del 

plànol de Canales. (09) En sessió del 29-04-1932, 

l'Ajuntament va veure aquest plànol, juntament amb la 

memòria que l'acompanyava, i acordà que 

"una vez visado por Técnico competente, fuera expuesto al 

público, al efecto de que pudieran ser presentadas las 

observaciones o reclamacaiones que los interesados estimaran 

pertinentes." 

S'acordà encarregar a l'enginyer Sebastià 

Canales que fes la signatura, o "visado de que se trata" i 

al document original, en efecte, hi ha la signatura de 

Canales vora la del "técnico municipal", Martínez i 

Quesada. (10) 

Una vegada signat el plànol per Canales es féu 

l'edicte per tal d'exposar-lo al públic el 09-05-1932. 

Durant aquesta exposició pública hi hagué diverses 

reclamacions contra el projecte. Básicament es tractava 

que els propietaris de terres agrícoles protestaven perquè 

les seues faenetes s'haguessen d'urbanitzar, ja que amb la 

urbanització dels terrenys pujarien els impostos de les 

finques, quan ells no volien destinar-les a urbanitzacions, 

sinó mantenir-les com a terres agrícoles. També la 

societat del Tiro de pichón, que tenia les instal·lacions 

vora la carretera d'Asp, exposava que "se siente 

justamente alarmada" pel fet que l'eixample de Carrús 

arribàs fins el seu terren i demanava que es deixàs en 

suspens el projecte, pel perill i les molèsties que oferirien 

els trets per al veïnat del nou barri i per la poca necessitat 

que hi havia a Elx de solars, tenint en compte els molts 

que hi havia encara a l'eixample de ponent. En relació 

amb aquests escrits, la Comissió d'Ornat va emetre el seu 

informe el 12-09-1932 i exposà que la carretera d'Asp 

dividia "la zona del proyecto en dos barriadas, levante y 

poniente", de les quals, la de llevant reunia millors 

condicions per a la urbanització per dos motius: el primer 

era 

"la mayor extensión superficial edificable y no edificada del 

trozo de levante y su correlatividad con la parte ya urbanizada, 

al sur de la vía férrea, entre la carretera de Aspe i el Vinalopó." 

El segon motiu era 

"porque el trozo de poniente, aislado por el ángulo que forma la 

línea férrea con la carretera, es de corta extensión edificable, 
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tiene un suelo muy accidentado, posee ya una edificación rural 

muy densa y por el tiempo iría aproximándose demasiado al 

cementerio." 

Després de fer aquests raonaments, la comissió 

proposà prendre dos acords. El primer era 

"que la barriada de Levante del plano, o sea la comprendida 

entre la carretera de Aspe i el Vinalopó, se urbanice a base de 

amplias avenidas, con grandes plazas y paseos públicos, no 

permitiendo ninguna vía urbana de ancho menor de 14 m, 

teniendo algunas de 20 m y otras, como la prolongación de Lope 

de Vega y travesía 1ª, de 16 m." 

El segon acord consistia en que 

"la barriada de poniente del plano, o sea la que forma un 

triángulo al oeste de la carretera y al norte de la vía férrea, sea 

segregada del proyecto de urbanización y continúe destinada a 

edificaciones rurales, pero observando el mayor espaciamiento y 

alineación entre ellas y formando fincas de 20 áreas de 

superficie como minimo." 

A més, s'autoritzaria en aquesta zona de ponent 

que els particulars unissen les illes projectades, les quals 

tornarien a separar-se quan calgués per a fer edificació 

compacta. L'informe de la comissió concloïa exposant la 

seua satisfacció per considerar que 

"creía haber armonizado así las necesidades urbanas con las 

exigencias de la higiene y ornato públicos, dando al mismo 

tiempo satisfacción, en lo posible, a las aspiraciones de los 

solicitantes." 

A l'expedient hi ha les diligències i informes dels 

mesos següents, amb noves discussions, informes i 

debats, tots els quals, però, no s'arribaren a aprovar. (11) 

Uns mesos després l'Ajuntament Ple va veure 

l'expedient "sobre urbanización del sector norte de esta 

población", amb les reclamacions fetes pels particulars i 

l'informe de la Comissió d'Ornat. Encara que es van 

debatre, però no resoldre, les qüestions plantejades, en 

aquest debat el regidor Hernández i Rizo ja plantejà, amb 

una claredat meridiana, la necessitat que revertissen en la 

comunitat les plusvàlues creades en la urbanització del 

nou barri. Concretament, Hernàndez demanà que 

s'estudiàs 

"la forma en que legalmente el Excmo. Ayuntamiento pueda 

beneficiarse con el máximo de los aumentos de valor que 

experimenten los terrenos comprendidos en el sector de las 

obras de que se trata, habida cuenta de que esa incrementación 

[sic] de valor es motivada por causas completamente ajenas a la 

actividad de los propietarios y sí únicamente a los esfuerzos y 

aportaciones de la comunidad, por lo tanto ésta debe ser la 

principal beneficiada." (12) 

Malgrat l'avançat estat de la tramitació de 

l'expedient, a finals del 1932 encara es deixaren sense 

aprovar diverses sol·licituds de construcció en el partit 

rural de Carrús, fins que "se confeccione el plano de 

ensanche del sector norte de la población", (13) però 

l'alcalde proposà autoritzar les construccions en el sector 

als propietaris que s'obligassen 

"reglamentàriamente a derribar o modificar sus edificaciones, si 

fuera necesario, para la subsistencia de las alineaciones y 

rasantes a que dicho sector se señalen en el plano aprobado en 

su día por el Ayuntamiento." (14) 

Finalment, s'autoritzà la construcció de cases al 

nord de la via amb el compromís dels propietaris de 

derrocar-les sense indemnització si resultaven afectades 

pel plànol de la zona. Aquesta mesura afectaria només les 

ja presentades, ja que no s'admitirien més sol·licituds. 

(15) Però com que no es derrocà cap casa i el plànol de 

Quesada no interessà ningú, tots aquests edificis amb 

permís d'obra foren un condicionant clau a l'hora de fer el 

projecte dels barris de Carrús després de la guerra, ja que 

s'hagué de tenir en compte que una part del territori es 

trobava ja consolidada d'una forma semiespontània, 

segons els condicionants preexistents, com ara límits de 

propietats, camins, sèquies, etc. Aquesta ocupació fou 

especialment intensa al voltant del camí dels Magros, 

vora el Vinalopó, en la part de llevant del barri, la més 

allunyada del cementeri. 

El 1933, l'Ajuntament tornà a veure aquest 

projecte d'eixample del nord i el passà a informe de la 

Comissió d'Hisenda. (16) El mateix any, però, 

l'Ajuntament encara considerava que era convenient la 

redacció del 

"plano urbano de la población, para que estén ajustadas a la 

legalidad todas las obras de reforma y urbanización parcial en el 

interior de la población, asi como las rasantes y líneas a que 

deberán someterse las construcciones urbanas." 

S'acordà de bell nou fer aquest document i se li 

encomanà la feina a l'arquitecte municipal Santiago Pérez 

i Aracil, "asistido del personal a sus órdenes." Ja 

s'advertia, però, que havia de ser un "plano de población 

de la ciudad [sic], determinando las líneas y rasantes." 

(17) Com també era d'esperar no es féu res d'aquest 

encàrrec ja que el 1935 un membre de la Comissió 

Gestora municipal exposava l'estat caòtic de l'ocupació 

d'aquest territori i, per tant, 

"la necesidad de formar un plano de urbanización del partido 

rural de Carrús al Norte de la vía férrea, pues se están 

construyendo y se hallan construídos un número considerable de 

edificios adoptando sitios y líneas que tienen por conveniente 

los particulares interesados, lo cual no debe consentir-se." 

Un altre gestor imputà la mancança de plànol a que 

l'Ajuntament no disposava de taquímetre i proposà que el 

prestàs l'enginyer Sebastià Canales, acordant-se, 

finalment, que l'arquitecte municipal redactàs aquest 

plànol de l'eixample de Carrús. (18) 

Tanmateix, si l'eixample de ponent havia estat el 

gran èxit dels ajuntaments de la Primera Dictadura, 

l'eixample del nord va ser el gran fracàs de l'ajuntament 

republicà. Encara el 1935, el president de la Gestora 

exposava que 

"en el ánimo de la corporación existía el propósito de urbanizar 

los terrenos situados en el partido rural de Carrús, al norte de la 

vía férrea y a levante de la carretera de Aspe [pero] que estaban 

paralizadas las construcciones en dicho sector por no poder 

señalar la línea a que habían de sujetarse", 

malgrat lo qual ja eren moltes les peticions formulades i 

ja hi havia cinquanta o seixanta cases edificades 

"sin sujeción a plano y sin autorización municipal, las cuales no 

iba a demoler el Ayuntamiento." 

Com a conclusió es proposava que la Comissió 

Gestora prengués una resolució per a poder edificar en 

aquells terrenys. L'Ajuntament considerà que, 
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efectivament, 

"entre los terrenos de que se trata y el actual casco de la 

población se halla la vía férrea, lo que, indudablemente, 

constituye un gran inconveniente para la urbanización de los 

terrenos de que se trata." 

La conclusió final, a la qual s'arribà per 

unanimitat, no podia ser més incorrecta des del punt de 

vista tècnic. S'acordà que l'arquitecte municipal redactàs 

"una ordenanza de condiciones técnicas y de cabida, para que, 

con sujeción a dicha ordenanza, puedan ser autorizadas las 

construcciones en el sector de referencia sin sujeción a plano de 

urbanización." (19) 

Encara que oficialment no anà endavant cap de 

les propostes esmentades, ni plànol ni ordenança, aquests 

acords foren l'embrió de l'ocupació dels barris de Carrús 

de forma desordenada, ja que la formalització definitiva 

d'un plànol per a l'àrea no arribà fins el Pla General del 

1962, el qual hagué d'ordenar en carrers l'ocupació 

marginal feta a partir dels anys vint. 

 

NOTES 
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(04) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 129. 
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3.04. LA CONSTRUCCIÓ DE L' EIXAMPLE 

 

La promoció de l'eixample anà a càrrec dels mateixos 

propietaris del sòl de terra, els quals presentaren 

successius plànols de parcel·lació de les propietats, 

continuant d'una forma aproximada la quadrícula 

assenyalada des d'un bell principi al plànol de Navarro, 

desenvolupada i ampliada per Canales. Aquestes 

promocions privades foren summament ràpides, ja que, 

com hem vist, quan s'aprovà el traçat urbà ja hi havia una 

gran demanda de solars per a fer cases i, fet i fet, 

immediatament es demanaren moltes llicències, la majoria 

per part dels mateixos propietaris que anaven a viure-hi, 

però també de constructors o propietaris de solars que 

feien petites promocions de quatre o sis cases aparellades, 

totes elles unifamiliars, de planta baixa, amb entrada 

independent. Hi havia una estreta relació entre la 

morfologia de l'eixample, dimensions d'illes, carrers, 

parcel·lació, etc., prou variables segons les diferents 

promocions, i les tipologies residencial i industrial amb 

les quals es va omplir: cases de planta baixa amb entrada 

central per al carro i grans contenidors fabrils que 

ocupaven illes irregulars o el pati de l'illa. Hi va haver 

també algunes intervencions municipals d'alienació de 

terrenys públics comunals situats en zones perifèriques de 

l'eixample, sobretot al voltant del quarter de cavalleria i el 

convent de franciscans, antigues eres de batre, restes de 

vessants i de camins, etc. Un altre aspecte de l'intervenció 

municipal a l'eixample, a més de promoure el plànol de 

conjunt, fou la construcció de les infraestructures. 

Malgrat el caràcter de barri destinat a la construcció de 

cases per a obrers, ja des d'un principi s'encetà la 

preocupació municipal per dotar-lo d'uns incipients 

elements d'urbanització, els mateixos, si més no, dels 

quals disposava la resta de la ciutat perifèrica: una font 

d'aigua potable, barró de voravies i embaldosat, 

enllumenament públic i plantació d'arbres en els carrers 

principals. 

 

00. PROJECTES PARCIALS, MODIFICACIONS 

 

Ja des dels primers anys del segle XX, a la vegada que es 

plantejava la redacció d'un plànol general d'eixample hi 

va haver diferents iniciatives de parcel·lació de terrenys 

que començaren a consolidar la zona al voltant del raval 

de Santa Teresa, la caserna de cavalleria i les carreteres 

d'Asp i de Crevillent. La tècnica emprada en moltes 

d'aquestes actuacions era idèntica a la dels barris fets 

sobre els horts: obrir carrers en l'interior d'una finca 

privada mantenint les vies perimetrals preexistents i 

vendre les parcel·les resultants com a solars per a fer 

cases (les fàbriques no van venir fins unes dècades 

després). Tanmateix, les característiques físiques i de 

divisió parcel·lària del territori del Pla donaven una 

possibiliatt de continuïtat i de la quadrícula que 

difícilment podien tenir els barris dels horts. Aquesta 

tècnica era semblant a la que s'utilitzà a llocs com ara 

València en l'àrea exterior de l'eixample per tal de formar 

grups de cases barates on, segons Piñón i Alonso de 

Armiño, mercè a la flexibilitat de criteris de la Comissió 

d'eixample, a partir dels anys vint, a iniciativa d'alguns 

particulars interessats pel negoci, es parcel·laren grans 

finques rústiques, de fins quinze o vint hectàrees, 

normalment situades vora una via important, s'hi traçaren 

carrers de l'ample mínim admissible, es dividiren les illes 

de cases i es posaren a la venda els solars resultants. (01) 

Les modificacions del plànol aprovat també es 

van donar a València a la zona de l'eixample als anys vint 

i trenta. Segons Llorens i Giménez, a les àrees on la 

construcció avançà ràpidament i hi havia poques 

construccions preexistents, la trama de l'eixample es 

respectà, però on el ritme de construcció era més lent i 

s'havien d'absorbir nuclis edificats o on hi havia 

problemes amb el traçat de les vies del ferrocarril o dels 

camins que portaven als pobles veïns, la pressió dels 

interessos particulars aconseguí deformar notablement el 

pla. Així, el plànol utilitzat per la Comissió de l'eixample 

per a donar llicències entre el 1927 i el 1946, segons 
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Llorens i Giménez, era en algunes zones 

"un verdadero palimpsesto de alineaciones modificadas una y 

otra vez con líneas negras, rojas, semiborradas, a lápiz, etc."; 

aquestes modificacions arribaren a afectar un 25% de 

l'àrea d'expansió urbana. (02) 

Com veurem en tractar la venda de terres 

comunals a l'eixample, la primera intervenció en aquest 

àmbit fou la venda pel Consistori el 1908 d'unes terres del 

comú dels veïns, que el Capítol considerava aptes per a 

fer cases, situades a ponent del convent de franciscans, al 

sud del raval de Santa Teresa, ocupant el camí d'Oriola. 

També el 1909 hi hagué una altra proposta per a construir 

un barri vora el raval de Santa Teresa, aquesta vegada en 

l'extrem nord, vora la carretera d'Asp. Blai Sànchez i Gil 

demanà llicència per a 

"construir una barriada de casas en un trozo de terreno de su 

propiedad próximo al edificio del cuartel" 

segons un plànol fet pel mestre d'obres Pere Navarro i 

segons es deia, els límits del terreny, que tancaven una 

superficie molt reduïda, eren 

"por norte, con tierras de la propiedad del solicitante, por el sur 

con el antiguo camino de Crevillente, por este con vertiente del 

cuartel y por oeste con la carretera que de esta ciudad conduce a 

Aspe." 

La Corporació considerà que 

"para la construcción de la barriada se benefician los intereses 

generales y el ornato público en aquel sitio, destinado hoy a 

tierras de sembraduras" 

i, per tant, acordà unanimement  

"autorizar al solicitante para llevar a efecto las obras que 

pretende, ajustándose a las líneas y dimensiones de las calles 

señaladas en el precitado plano, cuyas obras no podrá ejecutar 

sin el previo permiso de la Jefatura de obras públicas de la 

provincia, por lo que afectar pudieran a los derechos de la 

carretera de Aspe a Santa Pola." (03) 

Segons el plànol original, dibuixat per Pere 

Navarro, conservat en l'expedient, els carrers tenien 

només 9 m. d'amplària. El límit del nord, segons el plànol, 

no coincidia amb els de l'acta, ja que s'hi trobaven terres 

de Joan Pascual i Ramírez, el gran constructor de 

l'eixample, pero els altres límits si que eren, en efecte, el 

camí vell d'Asp, a llevant, el camí vell de Crevillent, a 

migdia i la carretera d'Asp, a ponent, trama de camins que 

del·limitava perfectament la parcel·la i la feia idònia per a 

ser urbanitzada. Tanmateix, de l'examen del plànol es 

dedueix que no es va dur a terme totalment el projecte, 

sinó que tan sols es degué iniciar l'ocupació del carrer del 

Marquès de Molins (ara dit dels Arbres), el principal del 

barri, de sud a nord, seguint la trama del raval de Santa 

Teresa. Aquest carrer, segons el plànol de Navarro, 

travessava les terres de Blai Sànchez, deixant carrers 

transversals als dos costats, com una espina de peix, (04) 

d'una manera semblant a la trama urbana del barri de 

Tripa. 

Però, com ja hem dit, la consolidació d'aquest 

barri anà íntimament vinculada a l'acabament de la 

construcció del pont Nou el 1913, el qual li donà una gran 

embranzida en vincular-lo directament amb el mateix 

centre de la ciutat, la plaça de Baix i la Corredora. Des del 

primer moment, la burgesia urbana tingué consciència 

d'aquest fet i ja el 02-02-1910, quan es demanà a l'Estat 

que construís el segon pont d'Elx, l'alcalde Tomàs Alonso 

i Blasco assenyalà els avantatges que suposaria per al 

trànsit de la carretera d'Alacant a Crevillent, però també la 

importància que tendria un pont com a cap de l'eixample 

de la població per a formar "un barri per als obrers 

pobres." Tanmateix, com bé observa Gozálvez, a les 

fotografies de la inauguració del pont Nou, en abril del 

1913, encara es podien veure sense ocupar els terrenys 

d'allò que seria carrer de la Reina Victòria. La definició 

del barri els anys següents fou difícil i donà origen a prou 

acords que modificaren el dibuix original. Així, durant la 

dècada dels vint hi hagué nombroses sol·licituds per a 

rectificar el plànol suprimint carrers. (05) Amb aquestes 

modificacions l'estructura inicial quedava afectada i la 

continuïtat dels carrers s'interrompia bruscament, però 

això era d'esperar si considerem que aquella era una 

gestió en mans dels propietaris, els quals buscaven 

maximitzar els beneficis i, en certs cassos, diversificar 

l'oferta, adaptant el plànol, —molt flexible d'altra 

banda— a les necessitats tipològiques del mercat 

immobiliari. Amb aquests diferents documents parcials 

que adaptaven el traçat urbà en quadrícula previst al 

plànol original, i amb els quals els diferents propietaris 

privats anaren construint els diferents trossos de 

l'eixample, s'evidencia clarament a Elx la construcció 

fragmentària de la nova ciutat burgesa. Com assenyala 

Piccinato, després del set-cents, la ciutat europea canvià 

la seua manera de créixer, ja que el príncep ja no hi era 

per tal d'oferir a l'arquitecte l'ocasió de reunir en un sol 

gest formal el traçat de les vies i el perfil de l'arquitectura 

d'una nova zona d'expansió urbana i la ciutat passà a ser 

construïda per adició de lots sobre les dues bases de la 

construcció de la ciutat burgesa: clara distinció entre sòl 

públic i sòl privat d'una banda i parcel·lació d'una altra. 

(06) 

Així, una vegada aprovat per l'Ajuntament el 

plànol del barri del Pont Nou i construït el propi pont, 

s'iniciaren diversos expedients per a promoure algunes 

parts del territori que s'hi comprenia. Així, el 1913, Josep 

Quiles i Penalva, president d'una societat, La Edificadora 

Obrera Illicitana, demanà una modificació del traçat de 

les illes de cases del plànol de l'eixample del nou pont, 

per tal de construir-hi cent cases de planta baixa i 

"principal", destinades als obrers. (07) El text de la 

instància és prou confús, ja que, segons s'hi diu, la 

societat pretenia formar 

"un sólo barrio en las manzanas señaladas en el plano aprobado 

para la formación del barrio en construcción, entendido de Juan 

Pascual", 

per a la qual cosa demanava "una variación en la línea 

recta de la calle." Així mateix, el plànol presentat, 

dibuixat en paper mil·limetrat, era un document molt 

pobre i de difícil comprensió. Malgrat això, s'hi percep 

una certa voluntat ordenadora del conjunt, en establir 

unes illes de cases prou estretes situades als dos costats 

del carrer de la Reina Victòria, totes elles de la mateixa 

amplària, limitades al nord pel carrer de Jordi Joan o 

carretera d'Asp. (08) La Comissió de Policia i Obres 

informà favorablement la sol·licitud i s'acordà modificar 
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el plànol general del barri per tal d'optimitzar el sòl de 

terra i poder construir cases en filera. Es tractava de 

reduir l'amplària de les illes de cases que hi havia 

dibuixades entre tres dels carrers projectats, els quals 

tenien catorze metres d'amplària. Aquestes illes de cases 

havien de tenir vint-i-vuit metres d'ample en lloc dels 

quaranta metres previstos. En l'acord es tornava a donar, 

així mateix, un cert avanç en la voluntat municipal per 

controlar l'edificació, ja que s'hi insistia en que la societat 

havia d'acceptar 

"las alineaciones y rasantes que establezca el Municipio, como 

igualmente deberá aceptar la clase de materiales que se han de 

emplear para la construcción de aceras y dimensionado de estas, 

siendo su coste de cargo esclusivo de dicha sociedad." 

També s'insistia en la necessitat que les obres 

comptassen amb direcció tècnica, ço és que 

"las solicitudes de construcciones que se presenten vayan 

intervenidas por persona facultativa, conforme a los acuerdos 

del Ayuntamiento, sin cuyo requisito no deberán cursarse, ni 

menos expedirse las respectivas licencias." 

Aprovada la modificació, el mestre titular havia 

d'assenyalar en el plànol general 

"con tinta de carmín, las modificaciones o reformas propuestas 

por la comisión." (09) 

Als set dies, el 13-05-1914, l'Ajuntament ja 

donava llicencia a l'empresa per a fer deu cases a l'illa 

número 28. (10) Tanmateix, a finals d'aquell mateix any, 

La Edificadora Obrera Illicitana, comunicà a l'Ajuntament 

la seua disolució, com també la renúncia als beneficis 

"que les concedió la modificación del plano del barrio de 

ensanche del nuevo Puente para la construcción de un grupo de 

casas para obreros, restando conformidad a que el mencionado 

plano quede en las mismas condiciones que primitivamente 

tenía aprobado el Ayuntamiento." 

I la Corporació, en efecte, acordà anul·lar la 

rectificació 

"del plano referido y que quede subsistente en todas las partes 

de su primitiva aprobación." (11) 

També el 1916 Dídac Pascual i Botella demanà 

modificar el plànol de l'eixample, 

"eliminando un trozo de la calle de Chapí y otro de la calle del 

Capitán Malla, solamente entre las calles de Reina Victoria y la 

Emigdio Santamaría, o sea la cruz que forman la de Chapí y la 

de Sanz, quedando una grande manzana, circuida por cuatro 

calles, la de Asprillas, Reina Victoria, Sanz y la de Emigdio 

Santamaría." 

El sol·licitant insistia en que amb aquesta nova 

disposició del terreny edificable 

"no se elimina ninguna calle, ni se altera nombre alguno, ni se 

perjudican intereses de ningún género [y] se llena el ensanche 

de condiciones de toda clase de solares." (12) 

La Comissió es mostrà d'acord amb el raonament 

exposat per Pascual i no veié inconvenient en 

"la eliminación en el plano de ensanche de Carrús del cruce de 

las calles de Chapí con la del Capitán Malla, por no resultar 

perjuicio alguno con la innovación expuesta y obtenerse 

extensos solares", 

amb la qual cosa l'Ajuntament aprovà l'informe i la 

modificació proposada. (13) Observem el fet que en 

aquesta acta municipal s'anomena aquest barri per 

primera vegada "eixample de Carrús", com també l'interès 

de l'Ajuntament de disposar de solars grans. Fet i fet, en 

aquesta illa, mercè a la seua grandària, es va instal·lar 

primerament un cinema d'estiu, el Victòria, i, després, uns 

grans magatzems, Simago. 

També Antoni Pascual i Ramírez, qui era 

propietari d'una hisenda situada en el barri del Pont Nou 

demanava el 1917 "modificación del plano" i s'envià a 

informe de la Comissió de Policia. (14) El mateix Antoni 

Pascual i Ramírez demanà el 1920 "que se inutilice en el 

Barrio del Puente Nuevo la calle del Marqués de Carrús", 

enviada la instància a la Comissió de Policia i Obres 

s'informà favorablement la demanda i la Corporació 

acordà que no es fes aquell carrer. (15) Amb tot, en 

ocasions no queda clar de la lectura de les actes 

municipals, i sense la informació gràfica corresponent, 

quin era l'abast de certs intents de modificació, com ara la 

d'un regidor qui el 1920 demanà 

"que se coleccionen los antecedentes que existen en las oficinas, 

referentes al plano de la barriada del Nuevo Puente", 

amb la finalitat de veure si es podia modificar el traçat de 

la carretera i evitar, així, 

"la fealdad de algunos rincones que presentan las actuales 

edificaciones que lindan con la misma." (16) 

Com veiem, doncs, les característiques de 

l'eixample de ponent dibuixat per Navarro, en ser un 

simple plànol d'alineacions sobre un territori de secà prou 

pla, feien que cada propietari pogués gestionar fàcilment 

el seu terreny i convertir-lo en solars prolongant el traçat 

dels carrers existents, com es pot veure en molts dels 

plànols inclosos als expedients que hem localitzat, amb 

uns guanys dineraris importants i immediats en l'operació. 

Açò fa que als anys vint trobem nombrosos plànols per a 

urbanitzar i parcel·lar finques a la zona de l'eixample 

només prolongant la quadrícula inicial. Així ho sol·licità 

el 1922 Vicent Agulló i Selva, qui presentà un escrit 

acompanyat de projecte i de memòria 

"de la barriada que se propone urbanizar en una finca rústica 

que posee en el partido rural de Llano de San José, cuyas calles 

serán la continuación o prolongación de las que tiene el plano 

del barrio del Nuevo Puente." (17) 

Aquest plànol estava redactat per Joan Senabre, 

"ingeniero, aparejador de obras, químico por premio 

extraordinario, perito mecánico, etc." domiciliat a Alcoi, 

on es troba datat el plànol el 24-03-1922. L'escala era 

d'1/1.000 i en el nou traçat es respectava la casa existent 

en la finca, la qual quedava situada en l'interior d'una illa 

de cases, pràctica que seria habitual als eixamples d'Elx. 

La finca era prou gran com per a permetre disposar un 

bon tros de la quadrícula de l'eixample en l'interior i, així, 

es prolongava el carrer de la Reina Victòria —amb una 

amplària de quinze metres— el qual feia d'eix o espina 

dorsal de la parcel·lació, situada entre l'actual carrer 

d'Antoni Mena i la via del ferrocarril, ja gairebé en 

l'extrem oest de l'eixample. Pel nord es prolongava també 

el carrer de Pérez Galdós i pel sud es mantenia el camí 

vell de Crevillent, amb el qual limitava la finca. Els 

carrers transversals tenien només 7 m. d'amplària i les 

illes eren molt estretes, com les de la parcel·lació situada 

entre aquesta d'ara i la carretera d'Asp, feta anteriorment, 
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segons es deia, pel mateix enginyer Senabre per a Joan 

Pascual i Ramírez i Isabel Larrosa Pérez. (18) El plànol 

de Canales, tanmateix, modificà bona part d'aquest traçat i 

féu els carrers més amples, a més de no mantenir el camí 

vell de Crevillent, el qual substituí pel del Poeta Miguel 

Hernandez, aleshores dedicat al 13 de setembre. 

El 1923 fou Joan Antoni Soler i Gomariz qui 

presentà una instància 

"a la que acompaña un plano parcelario, solicitando permiso 

para edificar en el partido de Carrús." (19) 

Aquest plànol estava també redactat per Joan 

Senabre, qui el signà el 28-02-1923, però la qualitat era 

inferior a la del plànol dibuixat per a Vicent Agulló l'any 

anterior. La de Soler era una parcel·la situada entre dues 

vessants, formant un angle agut, potser l'encreuament dels 

carrers de Jordi Joan i Cristòfol Sanz. Aquest terreny es 

trobava conreat, segons l'instància, i donà només per a fer 

una illa de cases, de la qual es presentava la parcel·lació. 

(20) 

També el 1923 Antoni Esteve i Serrano demanà permís 

per a parcel·lar i edificar una finca rústica que tenia en el 

partit rural de Carrús, situada cap al nord, vora el camí 

dels Magros, però encara al sud de la via del ferrocarril. 

(21) En aquest cas, l'Ajuntament donà llicència per a 

"convertir en parcelas edificables, con arreglo al plano 

acompañado, la finca rústica de su propiedad" i imposà 

unes condicions prou estrictes que comprenien els 

següents punts: 

"Primera, las alineaciones y rasantes serán replanteadas por el 

técnico de la Corporación con anterioridad a toda petición de 

obras, marcándose y construyendo previamente a las 

edificaciones el correspondiente bordillo que cierre las 

manzanas edificables, siendo el ancho de la baldosa de un 

metro, incluyendo el bordillo. Segunda: Todas las edificaciones 

tendrán igual altura en su coronación, tratándose de una sola 

planta, siendo la altura total, contada desde la superficie de la 

baldosa, de cuatro metros treinta centímetros; si fuese con altos, 

el primero tendrá tres metros ochenta, y los restantes, lo que fije 

el Ayuntamiento. Tercera: No se empezará la construcción de la 

pared de la fachada sin previo aviso y hallarse presente para dar 

la línea el técnico del Ayuntamiento. Cuarta: Que se cumpla lo 

acordado por la corporación en 13 de octubre de 1922 sobre 

edificaciones. Quinta: Que se cumpla la real orden de 6 de 

Noviembre de 1902 sobre colocación de andamiajes y Sexta: 

Colocar el dueño de la obra a su costa las aceras del material, 

clase y dimensiones que señale el Ayuntamiento." (22) 

També el 1924, l'Ajuntament veié la sol·licitud 

de Francesc Anton i Sànchez per a "convertir en parcelas 

edificables" un terreny de 30.000 m2 de superfície situat, 

segons es deia, "en el partido de Carrús de este término." 

(23) La sol·licitud havia estat presentada el 1923 i el 

plànol, redactat també per l'enginyer Joan Senabre, duia 

la data del 26-02-1923. Aquesta parcel·lació es trobava 

situada cap al nord, entre la plaça d'Espanya i la via del 

tren, al voltant del camí vell d'Asp. (24) 

L'execució de l'eixample plantejà també 

problemes d'unió amb el raval de Santa Teresa, 

especialment en l'extrem nord d'aquest. Així, el 1923, 

encara es plantejava la definició de la línia d'unió entre 

ambdues peces de la ciutat quan se sol·licità fer certes 

construccions en terreny propietat del metge Juli Mari 

López i Orozco segons l'alineació del carrer Fondo del 

Pla mentre que l'Ajuntament acordà que es fessen segons 

el plànol de Pere Navarro, ço és mantenint l'ortogonalitat 

amb el pont Nou i amb la carretera d'Asp. (25) (El carrer 

Fondo del Pla és l'actual de Camille Flammarion; 

l'Ajuntament li donà el nom de l'astrònom francès el 

1925, després de la seua mort). (26) Amb aquest acord es 

mantenia vigent l'inflexió del carrer Fondo, per tal de 

fer-lo prolongació del carrer del Doctor Caro, conforme 

havia previst el mestre d'obres Navarro i com es manté en 

l'actualitat, amb una important funció viària, ja que uneix 

la plaça del Pont Vell amb la trama de l'eixample.  

Uns dubtes semblants es plantejaren al sud de 

l'eixample, vora el nou barri de l'Asil, on el 1924 

l'Ajuntament veié una reclamació dels veïns d'aquest barri 

de l'Asil contra unes cases que s'havien fet en la 

prolongació del carrer de Sant Josep, reclamació que la 

Corporació desestimà per diversos motius: 

"por estar aprobado el plano con arreglo al cual se ejecutaron las 

obras, ser terrenos vendidos por el Ayuntamiento a particulares, 

quienes después de adquiridos y pagados cedieron en beneficio 

público cinco metros por el lado del Asilo y dos por el camino 

de Orihuela, trazando calles que, si bien no responden a la 

alineación de la calle de San José, son perpendiculares y 

paralelas al camino de Orihuela, vía más importante que la 

citada calle de San José, cuya resolución se ha tomado de 

acuerdo con el anterior técnico del Ayuntamiento, señor 

Senabre y con el actual, señor Canales." (27) 

Tanmateix, les sol·licituds fetes pels mateixos 

propietaris del terreny d'ampliar l'eixample mitjançant la 

mera prolongació dels carrers, a penes tenien importància 

per a l'Ajuntament, qui veia les instàncies, les informava i 

les aprovava com si fossen qualsevol altra llicencia 

d'obres per a fer una casa, reformar un buc o enlluir una 

façana. Certament, la quadrícula plantejada pel mestre 

Navarro era summament funcional per a l'ocupació del 

territori i com, malgrat les crítiques de la premsa, s'obvià 

sempre el tema de la proximitat del cementeri, no hi havia 

més límits físics d'importància per a desenvolupar aquell 

eixample que el ferrocarril pel nord i per l'oest i el canal 

de Riegos de Levante pel sud, límits als que ja es plantejà 

arribar als anys vint, durant la Dictadura, quan es produí 

la primera gran ocupació del barri. En efecte, el 1924, 

l'alcalde exposà que diversos propietaris de terrenys 

situats en el partit de Carrús, 

"al norte del barrio del Nuevo Puente, deseaban vender algunas 

parcelas de terreno para edificaciones y, al efecto, proponía se 

prolongasen hasta la vía férrea las calles de Cristóbal Sanz, 

Chapí y Marqués de Asprillas, señalándose las respectivas 

alineaciones." 

Davant aquesta proposta, el tinent d'alcalde 

Vicent Torres i Serrano exposà 

"que tal vez fuera conveniente dejar en el sitio indicado algunos 

ensanches para destinarlos a plaza, parterre o cualquier otro 

servicio público, dada la importancia que el referido Barrio va 

adquiriendo." 

La Comissió Permanent acordà que ho 

estudiarien el tècnic municipal i la Comissió de Policia i 

Obres. (28) 
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Tanmateix l'ampliació de l'eixample es féu 

prolongant els carrers sense més, amb la curiosa 

circumstància que alguns d'ells inclús s'anaren estretant, 

formant un embut, com ara el del Doctor Sapena, el qual 

passa de tenir quinze metres d'amplària per la part de 

llevant a tenir-ne catorze per la part de ponent. Aquesta 

mesquindat dels propietaris de terres, consentida pel 

municipi, amb l'espai públic de l'eixample féu que 

desaparegués fins i tot una interessant plaça que Canales 

projectà a l'inici de l'actual carrer de Blasco Ibàñez, 

enfrontant el pont o passarel·la que ja aleshores es 

projectava. Així, el 1931, després de l'adveniment de la 

República, el diputat Juli Maria López i Orozco exposà 

davant l'Ajuntament que considerava perjudicial per als 

seus interessos 

"el ensanchamiento que figura en el plano de ensanche de 

poniente y la travesia cuarta, para enlazar esta calle con la 

pasarela en proyecto, por dejar para vía pública 

innecesariamente gran cantidad de terreno." 

Per tant, proposava que s'aprovàs un plànol 

presentat per ell, segons el qual, 

"el final de la citada travesia tendria 20 m. de ancha, que es más 

que suficiente para el fin que se destina." 

La sol·licitud s'envià a informe de les comissions de Vies 

i Obres i d'Ornat. (29) I unes setmanes més tard s'aprovà 

la 

"reducción a veinte metros en su anchura de la travesía en 

proyecto que ha de unir la calle de José Maria Buck con la 

pasarela, también en proyecto, del plano de ensanche." (30) 

S'anul·lava, així, aquella interessant plaça de 40 

metres d'amplària projectada per Canales per a la 

desembocadura del que seria el pont del Palau dels 

Altamira, en un dels eixos viaris més importants de la 

ciutat, plaça que fou substituïda pel petit eixamplament 

actual, a penes perceptible, del començament del carrer de 

Blasco Ibañez. 

Els últims projectes d'urbanització parcial de 

l'eixample de ponent aprovats abans de la guerra es 

referien a terrenys situats en l'extrem sud, al voltant del 

camí vell d'Oriola, enllà el canal de Riegos de Levante —

després carrer de Pere Joan Perpinyà— i iniciaven la 

conformació d'un altre barri, que s'anomenaria del Canal. 

El primer d'ells fou el que presentà el 1935 Guillem 

Galvañ i Mas per a edificar en uns terrenys situats al sud 

del barri de l'Asil i al voltant de l'antic camí d'Oriola, ja 

anomenat en l'escrit camí de Matola. Segons l'acta de la 

sessió, aquest Galvañ presentava a l'aprovació municipal 

"las alineaciones de unos terrenos sitos en el partido rural del 

Llano de San José, lindantes con el casco de la población, por la 

parte sur y a levante del camino vecinal de Matola." 

L'arquitecte municipal observava en el seu 

informe que els terrenys es trobaven separats de la 

població pel canal de 

"Riegos de Levante y que deberà salvarse este obstáculo, 

aconsejando como solución el que se lleve por conducto 

subterraneo." 

La Comissió Gestora municipal acordà autoritzar 

el projecte, amb la condició que el propietari cedís 

gratuitament els terrenys destinats a via pública i fes pel 

seu compte els treballs d'obertura de carrers, 

"debiendo tener fácil salida las aguas de lluvia, y sujetándose a 

las alineaciones que se fijan en el plano redactado por el 

arquitecto municipal." 

També es requeria a la 

"Compañía de Riegos de Levante para que lleve por conducto 

subterráneo el canal en los tramos que cruza zonas urbanizadas." 

(31) 

El 1935 la Comissió Gestora aprovà un altre 

plànol parcial per a urbanitzar terrenys en aquesta zona. 

Es tractava de l'expedient tramitat a instància de Josep 

Maria Giner i Regues sobre 

"aprobación de alineaciones de unos terrenos de su propiedad 

sitos en el partido rural del Llano de San José, al objeto de 

destinarlos a la edificación." 

S'acordà aprovar "las alineaciones del plano" 

presentat pel sol·licitant a condició que cedís gratuïtament 

els terrenys de les vies públiques i que fes pel seu compte 

"las obras necesarias a la apertura de aquellas hasta dar 

libre salida a las aguas pluviales." Així mateix s'acordà 

requerir "de la Compañía de Riegos de Levante que sea 

cubierto el tramo ocupado por vía pública." (32) Malgrat 

els acords esmentats, aquest canal no es començà a tapar 

fins els anys setanta i en aquest barri i en el de les Portes 

Encarnades no es tapà fins els anys vuitanta. Amb tot, 

com hem dit, aquests projectes foren l'inici del barri del 

Canal, un dels barris populars de l'Elx de la postguerra, 

per al qual el mateix Pérez i Aracil féu un Pla Parcial 

trenta anys després, el 1968, basant-se en el Pla General 

del 1962. 

Finalment, consignem unes altres petites 

variacions del plànol d'eixample consistents en l'obertura 

de "carrers particulars" per enmig de certes mançanes, 

sol·licitats pels propietaris que volien, així, maximitzar la 

rendabilitat dels terrenys. El 1935 Francesc Vicente i 

Pérez sol·licitava fer un d'aquests carrers, de nou metres 

d'amplària, "según el plano que se acompaña a la 

instància" en una illa situada vora el carrer de la Torre. 

(33) Tanmateix, el 1936 l'Ajuntament popular denegà la 

llicència per a obrir aquest carrer particular "por no estar 

incluido en el plano oficial de urbanización." (34) 

Posteriorment, en les ordenances del 1949 es va preveure 

aquesta possibilitat de fer passatges per a originar petits 

carrers particulars a través d'illes de cases, com ara els 

anomenats de Josep Santos i Orts o de Pere Canales, els 

quals, però, van perdre immediatament el seu caràcter 

privat, per a esdevenir, sense més, carrers públics. 
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01. BARRI DE L'ASIL 

 

Dels traçats parcials que es van fer a l'eixample de 

ponent, el barri de l'Asil fou el més interessant pel fet que 

el projecte d'urbanització fou redactat per Marcel·lià 

Coquillat, arquitecte d'Elx resident a Barcelona, qui 

presentà una completa documentació per a la urbanització 

del barri, amb unes interessants consideracions 

disciplinars sobre la creació de nous fragments de ciutat. 

El barri de l'Asil, situat immediatament al sud de la 

caserna de cavalleria i el passeig de Germanies fou una 

peça que prolongava cap a ponent i migdia el raval de 

Santa Teresa i prengué el nom de l'asil, que era l'edifici 

significatiu que tancava el barri pel sud. (01) 

El 1916, al mateix temps que s'ocupava amb 

edificacions el barri del Pont Nou, Ferrana Santamaria i 

Josep Garcia i Coquillat, presentaren la sol·licitud per a 

urbanitzar el terreny del "bancal de la Torre", del qual 

eren propietaris, per tal de destinar-lo a "solares para 

edificación." Santamaria, a més, representava la junta de 

l'asil de Sant Josep, edifici per a construir el qual s'havien 

comprat terrenys en el mateix barri. Els plànols i la 

memòria, tant del barri com de l'asil, havien estat 

redactats per l'arquitecte Coquillat. A més de l'aprovació 

del projecte, els propietaris demanaven que, a canvi dels 

6.270 m2 de terreny destinats a via pública que cedien a 

l'Ajuntament, aquest els cedís dues parcel·les procedents 

d'antigues vies públiques (una de 85 m2, situada vora el 

carrer de l'Aljub i una altra de 533 m2 situada vora el 

terreny on es pensava construir l'asil), com també 

l'exacció dels drets de llicència de construcció de l'edifici 

i els drets sobre l'aigua de la pluja que caigués sobre els 

nous carrers. L'expedient es passà a estudi de la Comissió 

de Policia i Obres. (02) El mes següent es va veure 

l'informe favorable de la comissió, els membres de la qual 

opinaven que 

"el proyecto persigue un fin loable, cual es el establecimiento de 

un barrio modelo, conforme a las modernas reglas de 

urbanización, con calles amplias y viviendas cómodas y bien 

orientadas." 

S'accedí, així mateix, a la permuta demanada per 

Garcia i se li atorgaren els sobrants de via pública que 

demanava. (03) L'expedient s'exposà al públic i, després 

de trenta dies, en no haver hagut cap reclamació, 

s'aprovaren el projecte i la cessió de les parcel·les a 

Garcia i a l'asil. També s'aprovà la concessió a Garcia del 

dret sobre els desaigües de la pluja que caigués sobre la 

via publica i a la junta de l'asil l'exempció de les taxes de 

llicència per a construir l'edifici. (04) 

Com diem, el barri de l'asil fou l'únic eixample 

de la ciutat fet durant els quaranta primers anys del nou-

cents, en el traçat del qual hi hagué una declarada i 

decidida voluntat disciplinar. El fet que l'autor del 

projecte fos un arquitecte que exercia professionalment a 

Barcelona, marcà la iniciativa amb una forta empremta. 

Els bons resultats del barri fan pensar, inevitablement, 

com podia haver estat de diferent —millor— tot 

l'eixample d'Elx si Coquillat, amb el seu bon quefer 

professional, hi hagués intervingut, en lloc d'haver deixat 

el traçat en les mans massa casolanes i poc hàbils del 

mestre Navarro i dels enginyers Senabre i Canales. El 

projecte d'urbanització del bancal de la Torre, signat per 

Coquillat el 21-12-1915, fou el primer document 

urbanístic complet que s'ha donat a Elx i l'únic que hi ha 

hagut durant els quaranta anys posteriors. D'igual manera 

que el 1905, com veurem, l'arquitecte Coquillat portà el 

bagatge de teoria de la restauració per a consolidar i 

reconstruir la cúpula de l'esglèsia de Santa Maria, al 

projecte del barri de l'asil portava el bagatge de la cultura 

urbanística viva a la ciutat de Barcelona cap al 1915. 

El document constava de memòria i de dos 

plànols. La memòria era un document mecanografiat, no 

manuscrit (com ho eren encara aleshores gairebé tots) i 

tenia un gran interès per a la formació d'una pràctica 

urbanística a Elx. L'arquitecte hi feia diverses reflexions 

disciplinars d'una forma ponderada i mesurada, 

absolutament moderna. Així exposava que a l'hora de 

planejar un barri s'havia de procurar unir les noves vies 

amb les ja existents, 

"continuándolas en igual dirección a ser posible y tendiendo a 

regularizar las superficies edificables." 

També hi havia una preocupació higienista en 

assenyalar que 

"estas masas de edificación han de ser de las dimensiones 

convenientes para que pueda quedar en el interior de las 

manzanas un espacio libre destinado a patios y jardines." 

Coquillat afirmava que això havia de ser així 

perque 

"las teorías modernas sobre urbanización rechazan en absoluto 
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aquellas laberínticas distribuciones en que las líneas de las vías 

no guardan ningún orden ni relación unas con otras." 

Per a Coquillat, aquesta mesura no obeïa només 

a raons formals, sinó també higièniques, ja que 

"en oposición a aquella mezquindad de calles, angostas y de 

masas de edificación raquíticas, en las que el aire está siempre 

viciado por las muchas impurezas propias de la aglomeración de 

las viviendas, se recomiendan hoy calles anchas, las casas 

independientes, a ser posible, rodeadas de jardín con árboles, 

plantas y flores y bañadas por el sol desde que sale hasta que se 

pone, a fin de que se pueda disfrutar del aire puro y oxigenado 

que es el principal elemento para la vida." 

Des del punt de vista procedimental, Coquillat 

donava importància als antecedents i, així, deia que havia 

estudiat i tingut en compte el plànol d'alineacions fet per 

Navarro el 1908 per a les illes situades a l'est del bancal 

de la Torre, com també l'existència del passeig de 

Germanies, situat al nord, i el propi edifici de l'asil situat 

al sud i a mitjan projectar per ell mateix. Com a 

conclusió, Coquillat presentava un plànol on les 

alineacions projectades se superposaven a les 

preexistències. L'amplària dels carrers projectats era: 12 

m el de Ferrana Santamaria, el principal, paral·lel a la 

façana de l'asil; 10 m el carrer central, que enfrontava 

l'asil i el tenia com a fons de perspectiva; i 8 m els altres 

carrers secundaris. Tant aquests carrers secundaris com el 

de Ferrana Santamaria, tots ells en direcció de llevant a 

ponent, eren els que enllaçaven i prolongaven els carrers 

ja existents del Pla —el de l'Aljub i el del Calvari. 

Coquillat també considerava imprescindible per a la 

projectació d'un barri dibuixar prèviament els perfils dels 

nous carrers, la qual cosa feia ell en un segon plànol, 

separant "la acera y el arroyo." Finalment donava 

indicacions sobre la gestió i plantejava la cessió per part 

de l'Ajuntament a Josep Garcia i a l'asil de les dues 

parcel·les esmentades abans, per tal de regularitzar els 

solars resultants, a més de l'exempció de taxes per a la 

llicència d'obres de l'edifici de l'asil. (05) 

Veiem, doncs, que no és del tot exacta 

l'observació de Gozálvez, segons la qual el traçat del barri 

de l'asil 

"se corresponde en líneas generales tanto con el arrabal de Santa 

Teresa como con el barrio del Puente Nuevo", (06) 

ja que no era en línies generals sinó exacta i 

voluntàriament buscada la correspondència del nou traçat 

amb la trama del Pla existent als voltants. Així mateix, la 

mancança de correspondència amb la ciutat que es 

desenvolupà a ponent del carrer de Federico Garcia Lorca 

obeí precisament a la manca de cura dels tècnics que 

projectaren aquella part de l'eixample sense tenir en 

compte la necessaria correspondència de carrers indicada 

per Coquillat. Amb tot, una vegada completat i situat dins 

la ciutat, el barri de l'asil presenta unes acusades 

característiques de peça acabada, clarament 

indivídualitzada, que el vinculen més als mètodes de 

promoció dels barris construïts sobre els horts de 

palmeres (encara que amb un major rigor disciplinar) que 

no pas a la resta dels barris del Pla, els quals als anys deu 

i vint prolongaven, com podien i els semblava, una 

quadrícula bàsica i no es plantejaven mai ser una unitat en 

ells mateixos. 

Pel que fa a l'ocupació del barri, Garcia i 

Coquillat, propietari del terreny, portà una intensa 

activitat de parcel·lació, d'adquisició de sobrants de 

camins i de venda de vessants al municipi entre els anys 

deu i vint. El 1917 ja demanava llicència per a fer-hi una 

casa. (07) La urbanització i ocupació del barri s'inicià 

també d'immediat. Així, el 1918 Teresa Aznar i Davó i 

Dolors Fenoll i Bonet, co-promotores de l'asil, demanaren 

l'obertura dels dos carrers a llevant de l'edifici per a 

donar-li un accés còmode. Pensem que aleshores, l'asil no 

tenia encara l'accés pel carrer del nord, sinó pels carrers 

de llevant, per on passava el camí d'Oriola, justament per 

les tres illes de terreny comunal venudes com a solars per 

l'Ajuntament per a fer cases el 1908. (08) Certament, la 

peça clau per al desenvolupament del barri fou l'edifici de 

l'asil, el qual li donà el nom. El 1918, l'Ajuntament 

tractava ja de la necessitat de portar-hi aigua corrent i 

l'arquitecte Coquillat exposà dues alternatives diferents, 

una de les quals fou aprovada per la Corporació. (09) El 

mateix 1918 la Corporació tractava també de la necessitat 

de posar enllumenament a "las calles construídas en el 

bancal llamado de la Torre", com també de posar-los 

nom. (10) I el 1919 els veïns del barri de l'asil, encara dit 

de la Torre, demanaven una font d'aigua potable i 

l'Ajuntament acordà posar-la "lo antes posible." (11) Pel 

que fa a la urbanització dels carrers del barri, s'inicià als 

anys vint, dècada durant la qual els veïns dels barris de 

ponent, com els de la resta de la ciutat, demanaren 

insistentment la pavimentació dels carrers. Així, el 1922 

els veïns del barri de l'asil i del raval de Santa Teresa 

demanaven que l'Ajuntament posàs voravies als carrers 

dels seus barris. (12) I el 1923 tornaren a presentar una 

altra sol·licitud de pavimentació els veïns dels barris de 

l'asil i de Santa Teresa, als quals s'ajuntaren, en aquesta 

ocasió, els del barri del Pont Nou. (13) 
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02. VENDA DE TERRES COMUNALS A L'EIXAMPLE 

 

El traçat de l'eixample féu que durant les primeres 

dècades del nou-cents l'Ajuntament vengués o permutàs 

nombroses parcel·les resultants de sobrants de via pública 

situades al mateix eixample o pels voltants, en la línia 
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d'unió d'aquest amb l'antic raval de Santa Teresa. Amb 

aquestes ocupacions s'ajudava a definir l'unió d'ambdós 

barris mitjançant illes de cases, ja que encara que en 

certes ocasions es tractava només de retalls de terreny que 

completaven solars o de restes de camins, en d'altres es 

tractava de grans terrenys comunals de milers de metres 

cuadrats. El primer cas de venda de terres comunals es va 

produir uns anys abans de fer el plànol d'eixample i 

enllaçava encara amb la pràctica municipal vuitcentista, 

de la qual ja n'hem parlat, de vendre tot aquell terreny que 

es podia percebre com a sobrant. Tanmateix, la magnitud 

d'aquesta operació implicà que hi haveren canvis 

cualitatius ja que es van haver de traçar diverses illes de 

cases. Es tractava de la venda feta per l'Ajuntament el 

1908 de tres parcel·les procedents de terra comunal 

situades a ponent del passeig del Xilindró, les quals, però, 

per motius polítics no pogueren ser ocupades i 

construïdes fins el 1914. Gozálvez suposa que aquest fou 

el primer intent que es féu a Elx des d'instàncies oficials 

de promoure la construcció d'un petit eixample, o "barri", 

segons la terminologia de l'època. Tanmateix, el motiu 

per a fer aquesta parcel·lació, més que un intent 

municipal de promoure la construcció d'habitatges barats, 

com indica Gozálvez, fou, com hem dit, seguir amb la 

venda d'allò que s'anomenaven "sobrantes de vía 

pública", pràctica habitual de l'Ajuntament aquells anys, 

encara que, en aquest cas, hi havia un important canvi 

quantitatiu en ser un terreny de gran extensió i tractar-se 

de terres comunals, probablement destinades a eres de 

batre o eixamplament de camins. (01) Amb tot, encara 

que l'ordenació d'aquestes parcel·les no es pot considerar 

un nou barri, té l'interès de ser el primer intent municipal 

d'ocupar terrenys de gran superfície en el marge dret de la 

rambla. 

Així, doncs, el 07-11-1908, el regidor síndic 

exposà que  

"al final del paseo conocido con el nombre de Chilindrón, en 

que comienza el camino vecinal de Orihuela, existen unos 

terrenos pertenecientes al común de vecinos, sin destino de 

ningún género, capaces por su superficie y en condiciones muy 

ventajosas para edificar tres manzanas de casas." 

Certament, com indica Gozálvez, en l'exposició de motius 

el regidor feia referència a la qüestió de l'habitatge, ja que 

considerava que tal venda 

"sería altamente favorable a los intereses generales del 

vecindario, no solo por los productos que el Municipio 

obtendría con la venta de dicho terreno y el fomento que tal 

ensanche daría a la población, sino porque, de este modo, se 

aumentaría el número de viviendas y se evitaría en lo posible el 

caso de ocupar dos o más familias una sola y reducida 

habitación, lo cual hoy ocurre con perjuicio para los indivíduos 

que así viven y aún para la salud pública." 

La Corporació acordà que una comissió, 

juntament amb el mestre d'obres Pere Navarro, 

reconegués els terrenys, 

"dividiéndolos en la forma más conveniente para la edificación 

de casas habitables que en ellos pueda construirse en buenas 

condiciones, marcando la estención de cada parcela y el valor 

por el cual se habrá de intentar la venta de los mismos en 

pública licitación." (02) 

Als pocs dies es donà compte de l'expedient instruït per a 

vendre aquest terreny comunal, amb l'informe de la 

comissió i la memòria, la valoració i el plànol del lloc. 

Tots els regidors que prengueren la paraula es mostraren 

d'acord "en la conveniencia que al vecindario y a la 

Municipalidad reporta la enajenación de dichos terrenos" 

i, per tant, aprovaren per unanimitat l'informe i els 

documents, i acordaren procedir a la venda en pública 

subhasta de les tres parcel·les que hi havia marcades en el 

plànol, amb un preu d'eixida de 2.428 ptes. (03) 

El plànol redactat per Pere Navarro, a escala 

1/500, signat el 10-11-1908, era summament groller, de 

poca qualitat tècnica, sobretot si el comparem amb altres 

plànols fets pel mateix mestre el segle anterior, com ara el 

del barri de Sant Miquel o els de reforma de la conducció 

de l'aigua potable. La formalització de les parcel·les era 

summament irregular, sense cap intenció d'ordenació 

geomètrica. Amb aquesta alienació es preveia l'ocupació 

d'un gran espai triangular, situat a ponent del convent, el 

qual era travessat pel camí d'Oriola. El projecte municipal 

afectava aquest camí, el qual s'havia de desviar i estretar, 

com també diverses sèquies, les quals també s'havien de 

desviar. Enmig del terreny a urbanitzar hi havia la creu de 

terme gòtica del Pla, la qual quedava en un carrer més 

ample que els demés. Pel que fa a la capella de l'orde 

tercera del convent de Sant Josep s'havia de derrocar 

parcialment per trobar-se en un "estado ruinoso" i envair 

allò que es definia com a nova via pública. Així, doncs, 

després de fer el traçat de carrers, segons el projecte, les 

parcel·les tendrien una superfície de 2.219, 1.560 i 1.078 

m2, formant illes senceres de cases. El mestre Navarro les 

valorà en 2.420 ptes. (04) L'expedient s'exposà al públic i, 

en no haver-hi reclamacions, es decidí que la subhasta 

seria el 27-12-1908 en el despatx de l'alcaldia. Finalment 

s'adjudicaren a Manuel Ruiz i Bordonado "las tres 

parcelas del terreno lindante con vía pública, junto a San 

José", per 2.430 ptes. (05) El 1909, immediatament, el 

nou propietari volgué començar l'obra de les cases i es 

dirigí a l'Ajuntament per tal que derrocàs una part de 

l'edifici de l'orde tercera, les capelles situades a migdia, 

conforme s'assenyalava en el plànol redactat per Pere 

Navarro aprovat per la Corporació, 

"a fin de dar el ensanche conveniente a aquella vía pública, 

puesto que se proponía comenzar muy en breve los trabajos de 

edificación en aquellos terrenos." 

L'Ajuntament acordà fer l'enderroc en un terme 

breu, utilitzant els materials per a la tanca que havia de 

construir-se, segons s'indicava també en el plànol unit a 

l'expedient de venda del terreny. (06) 

El 1909 es van construir algunes cases, si més 

no, que formaven l'origen del que seria el barri de l'Asil, 

traçat per l'arquitecte Coquillat la dècada següent, un dels 

que, com hem vist, s'integraren en l'eixample de ponent. 

Uns anys després, però, tant la venda d'aquest terreny 

com l'enderroc de les capelles laterals de l'esglèsia de 

l'orde tercera i la construcció d'una casa sobre l'antic camí 

d'Oriola, foren temes vivament contestats per alguns 

regidors que no havien participat en la venda. En efecte, 

el 1912 el regidor socialista Vives protestà enèrgicament 

pel que considerava un 
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"espectáculo de fealdad a la entrada de la población por la parte 

de San José, con motivo de la casa construída frente al paseo, 

sobre parte del antiguo camino llamado de Orihuela." 

Vives arribà a proposar comprar la casa per a 

derrocar-la, com també fer una revisió de l'expedient de 

venda del terreny "para deducir las responsabilidades que 

puedan resultar." La presidència, però, discrepà de la 

proposta, ja que considerà que, 

"dado el angustioso estado de la Hacienda Municipal, estimaba 

improcedente la adquisición de la casa aludida al solo efecto de 

proceder a su derribo, mayormente por parecer paradójico y 

contraproducente que, estando la corporación tan necesitada de 

edificios para establecer e instalar en ellos los diferentes 

servicios que la ley le impone como obligación ineludible, se 

adquiera una casa por el solo placer o satisfacción de 

derribarla", 

per la qul cosa s'acordà tan sols revisar l'expedient; 

tanmateix, segons l'acta, el regidor monàrquic Alonso 

encara pronuncià unes paraules 

"anatemizando el proceder de una situación política que, 

accediendo a las exigencias del egoismo, había puesto sobre ella 

afrentoso Ynri, porque no solamente enagenó terrenos que 

pertenecen al común de vecinos, sino que derribó parte de un 

edificio que, por la solidez de su construcción podía haberse 

dedicado muy bien a ensanche del Hospital, o Asilo, donde 

encontraran albergue el enfermo y el menesteroso." (07) 

Després que li fos denegat el permís per a 

construir, el mateix Manuel Ruiz i Bordonado que havia 

comprat el terreny, tornà a demanar llicència el 1914, 

quan havia canviat la composició de la Corporació, per a 

fer-hi les cases. (08) En aquesta ocasió, amb l'informe 

favorable de la Comissió de Policia i Obres, el 

02-09-1914 l'Ajuntament acordà, sense cap mena de 

dubte, autoritzar que Ruiz edificàs, 

"por sí mismo o por los que le compren parcelas del terreno de 

que es dueño y puedan construir casas de habitación, 

sugetándose estrictamente a las condiciones de líneas y rasantes 

que establece el plano de dicha barriada que tiene aprobado la 

corporación." (09) 

Fet i fet, als pocs dies ja es donaven llicències 

per a fer cases en el Xilindró, amb la condició (que ja 

començava a ser habitual) que el propietari posàs la 

voravia d'enfront de la casa quan l'obra s'hagués acabat. 

(10) 

Un altre cas d'alienació de terreny municipal es 

donà el 1912, quan el mestre d'obres Pere Navarro mesurà 

i taxà un tros de sobrant de via pública en el carrer Fondo 

del Pla, situat vora el pont Nou, exposant l'expedient al 

públic a efectes de reclamacions i procedint, després, a la 

subhasta. (11) Segons l'expedient, l'iniciativa de venda 

d'aquesta parcel·la fou directament de l'alcalde, la 

superfície era gran, 492 m2, i se la quedà Jaume Gomis i 

Pérez. (12) 

L'efectivitat del primer plànol d'eixample fou 

immediata i augmentaren les vendes de sobrants de via 

pública en la zona d'expansió. Així, en la mateixa sessió 

que s'aprovà el projecte d'eixample de Navarro, el 

22-01-1913, la Corporació aprovà el plànol, amb la 

mesuració i la taxació, fetes pel mateix Pere Navarro, 

d'una parcel·la sobrant de via pública situada en el nou 

eixample, 

"entre la fachada norte del cuartel, luego de respetar la zona de 

ensanche de este edificio, hasta el camino viejo de Crevillente." 

S'acordà fer els edictes per a exposar al públic la venda, 

(13) una de les operacions més importants fetes per 

l'Ajuntament a l'eixample. Com hem dit, es tractava de 

vendre una illa sencera al nort de la caserna, definint les 

alineacions amb un dibuix de Pere Navarro, qui, a més, 

féu també la medició i la taxació del solar. Segons 

Navarro el solar 

"linda por norte con camino viejo de Aspe [devia voler dir el de 

Crevillent], que en el plano de ensanche serà calle número trece 

[actual carrer del Poeta Miguel Hernández], por sur con terreno 

de ensanche del edificio cuartel, por Este con línea prolongación 

de la fachada de este nombrado edificio cuartel y por oeste con 

terreno del Municipio, que será calle del ensanche núm. diez 

[actual carrer de José Mª Peman] y de catorce metros de 

amplitud." 

La parcel·la tenia una gran superfície, 1.300 m2, 

"que, dados los precios a que se pagan los terrenos del ensanche, 

el que suscribe tasa este lote a dos pesetas metro superficial, 

importando el total del lote dos mil seiscientas pesetas." 

Quan el projecte s'exposà al públic reclamaren 

Teresa Morante, la propietària del quarter Vell, ja que 

s'afectava la conducció d'aigua a l'edifici, i també Garcia i 

Coquillat, ja que s'afectaven els seus drets sobre l'aigua de 

la vessant de la Torre. Ambdues reclamacions foren 

rebutjades per l'Ajuntament. (14) Però les ocupacions de 

via pública eren motiu constant de debat a la ciutat durant 

els anys deu. A més de la venda del terreny vora Sant 

Josep, el regidor Vives criticà durament en la premsa i en 

el consistori la venda d'aquest terreny vora el quarter, ja 

que considerava que havia hagut un excés en la mesuració 

per part del mestre d'obres Pere Navarro. (15) Fet i fet la 

subhasta quedà deserta i l'alcalde personalment hague 

d'encarregar-se de buscar un comprador. Finalment es va 

vendre la parcel·la per 2.500 ptes. (16) 

Curiosament, una dècada més tard, el 1927, el 

mateix Vives reclamava des de les fulles del periòdic 

Amanecer, que l'Ajuntament compràs un terreny en 

aquest mateix lloc per a construir un passeig amb arbres, 

adequat a la població, enmig de l'eixample, entre el carrer 

del Tretze de setembre i la carretera d'Asp: 

"En la parte Norte del edificio Cuartel (Llano), entre la carretera 

de Aspe y el comienzo de la calle de 13 de septiembre (una de 

las más anchas y rectas vías de la población) existe una parcela 

de terreno donde, el embellecimiento por un lado en el que 

hacen su entrada dos importantes carreteras y varios caminos 

vecinales, la situación y disposición de las calles inmediatas y la 

salud de los illicitanos, que necesitan de más aire sano del que 

disponen, reclaman con imperiosa necesidad se establezca una 

especie de paseo con arbolado adecuado, donde se pueda tomar 

el sol y oxigenar los pulmones. Dicha parcela de terreno es hoy 

propiedad del Cuartel, y según todas las apariencias, está 

destinada, en un plazo más o menos largo, a ser vendida para 

edificar casas de habitación (seguramente de tierra, desiguales, 

antihigiénicas y feas, como la mayoría de las que se 

construyen), que se levantarán allí como usurpando el puesto y 

cual inoportuno huésped, en lo que debe ser sitio de recreo y 

comodidad para todos. Hoy puede el Ayuntamiento adquirir esa 
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parcela de terreno por precio relativamente poco, y proporcionar 

al pueblo una bella entrada y a sus administrados un sitio de 

solaz y oreamiento. El día de mañana, será tal vez tarde." (17) 

Uns anys després, el 1919, l'Ajuntament va 

traure a la venda un altre sobrant de via pública situat a 

llevant de la carretera d'Asp i enfront de la caserna. Es 

devia tractar del mateix terreny que ja s'intentà vendre, 

com hem vist, a finals del vuit-cents sense conseguir-ho, 

en perdre l'Ajuntament el plet que posà el propietari del 

dret d'aigua de la vessant de la Torre. En aquesta ocasió 

s'acordà que la Comissió de Policia i l'albanyil Josep 

Penalva fessen la partió i la taxació de les parcel·les. (18) 

Segons l'informe resultaren ser-ne tres, de parcel·les, 

d'acord amb el plànol que aprovà la Corporació. (19) 

Aquestes tres parcel·les a llevant de la carretera d'Asp, 

situades entre la carretera (actual carrer de Gabriel Miró) i 

el carrer del mestre Serrano, per on anava la vessant de la 

Torre, tenien una superfície de 97,50 m2, 742 m2 i 288 

m2, segons el plànol fet per l'albanyil Penalva i foren 

adjudicades a Ramón Gonzálvez i Belda per 936 ptes. 

(20) 

Durant les primeres dècades del vuit-cents, la 

venda de terres municipals afectà també bona part dels 

camins que travessaven la zona de l'eixample. Així el 

1917, Garcia i Coquillat, propietari de la finca de la 

Torre, demanà comprar el tram de l'antic camí del 

cementeri comprés entre sa casa, la torre del Pla, i la 

carretera de Crevillent. Garcia demanava que 

l'Ajuntament li vengués aquest tros de camí, segons deia, 

"por haberse perdido el tránsito del mismo y servir únicamente 

para campamento de gitanos y albergue de pobres." 

La sol·licitud s'envià a informe de la comissió 

(21) i unes setmanes més tard s'aprovà la cessió d'un total 

de 3.530 m2 per 750 ptes. (22) 

Amb l'aprovació del plànol de Canales i la 

intensificació de l'edificació durant els anys vint, es 

tornaren a plantejar permutes d'antics camins entre 

l'Ajuntament i els particulars. Així, el 1925, Joan Antoni 

Soler i Gomariz, propietari de terres situades al nord de 

l'eixample, al·legava danys perquè s'havia canviat el 

plànol i l'Ajuntament proposà una permuta entre el 

terreny a ocupar de nou per via pública, i el sobrant de la 

via pública anterior. Amb aquesta permuta, una antiga 

creu de pedra situada en el camí vell d'Asp, citada en el 

document de referència, quedaria en l'interior d'allò que 

passava a ser propietat privada. Tanmateix s'advertia que 

l'Ajuntament seguiria sent el propietari, com també que 

Soler no podria edificar en el terreny sobrant de via 

pública fins que es desviàs la vessant de la Torre, per la 

qual anava el camí d'Asp, "y se dé tránsito al camino de 

Aspe por la calle de Chapí." El terreny obtingut pel 

municipi, amb una superfície de 1.100 m2, era necessari 

per a prolongar carrers del Marquès d'Asprelles i del 

Marquès de Molins, com també d'una plaça, dita encara 

"en proyecto", que esdevindria la plaça d'Espanya, un 

dels punts nodals de l'eixample de ponent. (23) 

 

NOTES 

(01) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 116. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 07-11-1908, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 14-11-1908, AHME. 

(04) Llig. 8, exp. 66, AHME. 

(05) Libro de Cabildos, actes del 12-12-1908 i 02-01-1909, 

AHME. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 20-02-1909, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 08-05-1912, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 26-08-1914, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 02-09-1914, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 16-09-1914, AHME. 

(11) Ibídem, actes del 01-05-1912 i 29-05-1912, AHME. 

(12) Llig. 1, exp. 37, AHME. 

(13) Libro de Cabildos, acta del 22-01-1913, AHME. 

(14) Llig. 8, exp. 63, AHME. 

(15) Libro de Cabildos, acta del 30-04-1913, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 18-06-1913, AHME. 

(17) J. Vives, "De urbanización. Reforma necesaria", Amanecer, 

11-12-1927, p. s/n. 

(18) Libro de Cabildos, acta del 19-12-1919, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 12-03-1920, AHME. 

(20) Llig. 8, exp. 64, AHME. 

(21) Libro de Cabildos, acta del 27-04-1917, AHME. 

(22) Ibídem, actes del 04-05-1917 i 18-05-1917, AHME. 

(23) Ayuntamiento Pleno, acta del 13-10-1925, AHME. 

 

03. OCUPACIÓ I URBANITZACIÓ DE L'EIXAMPLE 

 

Durant els anys deu i vint es feren a Elx moltes cases 

sense ajustar-se a cap plànol oficial, la qual cosa fou 

durament criticada a la premsa de l'època. L'expansió 

urbana anava per davant del planejament, d'igual manera 

que passava a altres ciutats, com ara València i Alacant, 

els anys immediatament anteriors a la redacció dels 

respectius eixamples. Així, tenim les anomalies descrites 

per a les construccions a València en l'àrea de l'eixample, 

entre els anys 1858 i 1884, abans que fos aprovat el 

plànol definitiu, quan, mentre es formava el plànol, 

s'alçaven cases que no s'ajustaven a cap norma oficial. 

(01) També a Alacant, segons Calduch, fins i tot abans 

que es plantejàs el concurs per a la redacció dels 

avantprojectes d'eixample del 1887, l'Ajuntament ja 

donava línies per a la construcció d'edificis en les zones 

afectades en base "al futur eixample." (02) A Elx, com 

hem vist, mentre es tramitava l'aprovació del plànol del 

barri del Pont Nou de Pere Navarro hi hagué nombroses 

sol·licituds per a construir, però, immediatament després 

de l'aprovació d'aquest plànol, el 1913, les sol·licituds es 

multiplicaren i l'Ajuntament començà a rebre i aprovar 

nombroses peticions de llicències de construcció en el 

nou barri; gairebé en totes les sessions setmanals de la 

Corporació n'hi havia alguna. (03) 

També, a penes dos mesos després d'haver-se 

aprovat definitivament el plànol de Navarro, el propietari 

dels terrenys afectats, Joan Pascual, demanava a 

l'Ajuntament la permuta del camí vell d'Asp, conforme 

s'havia acordat, ja que havia fet el carrer de l'eixample 

projectat per a substituir-lo i fer el canvi pertinent. Com 

es preveia en l'acord d'aprovació, el tram de camí, el qual 

se cedí gratuïtament i s'escripturà, era de 402 m. de 

llargària i 7 m. d'amplària, (04) una extensió força 

important, com veiem. També d'immediat la propietària 
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del quarter Vell es va interessar en disposar els seus 

terrenys per a l'edificació. Així, el mateix 1913 presentà 

un escrit a l'Ajuntament pel qual cedia el terreny destinat 

a via pública, segons es preveia en el plànol de 

l'eixample, i es quedava amb la resta de terreny 

corresponent a l'eixamplament de l'edifici, el qual era 

edificable i l'Ajuntament reconeixia que era de propietat 

particular. (05) Conseqüència d'aquesta febra constructora 

fou que, només un any després de l'aprovació del plànol, 

els carrers del barri del pont Nou es trobaven prou 

definits com per a posar-los nom. En efecte, el 1914 

l'Ajuntament els batejà començant pel número quatre, el 

qual, segons exposà l'alcalde, era el que "actualmente 

tiene más desarrollo" i, fet i fet, els mateixos veïns que hi 

vivien havien demanat "que se le asigne un nombre para 

facilitar la dirección postal." L'Ajuntament li posà el nom 

del Marquès de Molins i és el que avui en dia porta el 

nom de carrer dels Arbres, situat immediatament a llevant 

de la carretera d'Asp. (06) 

Com veiem, al nostre eixample se seguia un 

sistema tradicional d'ocupació, ja que els primers carrers 

que es formaren foren els immediats a la carretera d'Asp a 

Santa Pola, no els pròxims al Vinalopó ni al pont Nou. 

Aquesta carretera i el raval de Santa Teresa eren la part 

davantera del nou barri, mentre que la rambla era la part 

del darrere. També és cert, com assenyala Gozálvez, que 

en aquesta ocupació influí el fet que d'aquest punt —entre 

la vessant de la Torre (ara carrer del Mestre Serrano), la 

caserna i el pont Nou— eixien del raval de Santa Teresa 

els camins vells d'Asp i de Crevillent. Així, per a 

Gozálvez, 

"el trazado de las manzanas que bordean dicha calle (dels 

Arbres) denuncia una edificación anterior a la planificación de 

conjunto realizada por León Navarro, o, al menos, el respeto por 

esta del antiguo camino." (07) 

Als pocs mesos, el 16-09-1914, el Capítol veié la 

necessitat de posar-los nom a la resta dels carrers del barri 

a efectes del registre fiscal d'edificis i solars, i la 

Comissió de Policia quedà encarregada d'estudiar la 

proposta de noms. (08) Els noms proposats per la 

Comissió i aprovats per la Corporació el 23-09-1914, 

formaven una curiosa barreja on s'incloïa des de 

personatges de l'actualitat política i literària espanyola 

fins personatges històrics il·licitans o vinculats a Elx. Cal 

advertir, tanmateix, que molts d'aquells noms que encara 

romanen a Elx no es corresponen amb els carrers 

originals. En aquella ocasió, al carrer número 1 se li posà 

el nom de la Reina Victòria; al número 2, el del Marquès 

d'Asprelles; al número 3, el de Jordi Joan; el número 4 ja 

tenia el del Marquès de Molins (actual carrer dels Arbres, 

com hem dit); al número 5, el de Blai Valero; al número 

6, el del Doctor Caro; al número 7, el del Bisbe Siuri 

(actual carrer de Lepanto); al número 8, el del Marquès de 

Carrús (carrer anul·lat posteriorment, com hem vist); al 

número 9, el de Pérez Galdós; al número 10, el de Chapí; 

al número 11, el de Cristòfol Sanz; al número 12, el 

d'Emigdi Santamaria (força el que ara es troba dedicat al 

Poeta Miguel Hernandez o inici del camí vell de 

Crevillent); al número 13, el del Capità Malla 

(il·localitzat) i al número 14, el de Pasqual Caracena. (09) 

També aquell mateix any començà la preocupació pels 

elements d'urbanització del nou barri i, així, el 

05-08-1914 un regidor demanà que s'instal·làs 

l'enllumenament públic en el carrer central del barri del 

pont Nou (potser el dels Arbres o el de la Reina Victòria) 

i l'alcalde contestà que ja s'havien iniciat converses amb 

la fàbrica de llum per tal d'arribar a un conveni i posar-hi 

llum en breu. (10) Fet i fet, l'any següent, el 27-10-1915 

ja es pagaven tres columnetes de fusta per a posar llum en 

el barri del pont Nou. (11) També els veïns del carrer del 

Tinent Ruiz Bru, el 1914, demanaven la construcció de 

voravies, oferint posar ells les baldoses si l'Ajuntament 

posava el barró. (12) I el 1915, la importància del barri 

era tanta que es parlava ja de la necessitat de modificar 

l'enllumenament del pont Nou. (13) També el 1915 

s'havien plantat ja arbres en alguns carrers del barri de 

l'eixample, ja que l'Ajuntament pagava rebuts per la 

compra de gàbies per a protegir-los. (14) Uns anys 

després, el 24-12-1920 un regidor proposà que se'n 

plantassen, d'arbres, als carrers de l'eixample on es 

pogués fer-ho. (15) 

Un altra activitat que començà a donar-se ben 

aviat fou l'ús públic d'alguns terrenys per a activitats 

esportives, com ara el futbol. Així, el 1915, per les festes 

d'agost, la junta directiva de la "Sociedad Ilice fot-Ball 

Club", demanava permís per a jugar un "match en los 

terrenos situados frente a la torre del Llano." Els directius 

del Ilice demanaven també que l'Ajuntament donàs una 

copa de plata per al guanyador i arreglàs el terreny, a la 

qual cosa, per cert, no accedí l'Ajuntament, en considerar 

que era preferible fer només les festes ordinàries. (16) 

En la dècada dels deu, l'ocupació de l'eixample 

es trobava prou avançada, ja que hi havia veïns que 

demanaven no sols elements incipients d'urbanització sinó 

també, fins i tot, grans equipaments a escala de ciutat. 

Així, el 10-04-1916, diversos veïns del barri del Pont Nou 

feren una instància, la qual Ibarra, en el títol que li donà, 

en classificar-la a l'arxiu municipal, qualificà de "hermosa 

instància por los vecinos del Barrio del Puente Nuevo, 

pidiendo mejoras." Realment no li mancava raó al 

cronista per a considerar modèlic aquell escrit, ja que es 

tractava d'un al·legat absolutament modern sobre la 

transformació de la ciutat, on hi havia present des de la 

qüestió de l'habitatge obrer i els conceptes higienistes, 

fins el desenvolupament econòmic i industrial i la 

protecció dels horts de palmeres, temes tots ells tan 

benvolguts a l'Elx de començament del segle XX. 

Aturem-nos'en. Segons els veïns, 

"el creciente desarrollo de esta hermosa población exige 

inexcusablemente que las autoridades fijen su atención en los 

ensanches de la misma, ora para que se construyan casas baratas 

para obreros, ora para establecer parques, paseos, campos de 

recreo donde se respire a pleno pulmón, ora donde se puedan 

construir grandes fábricas, almacenes y talleres donde la 

industria y el comercio, las artes y la agricultura tengan su 

asiento principal." 

Els veïns consideraven que tot això es podia i es 

devia fer en l'eixample, on hi havia extensos terrenys, i 

salvar el palmerar, "cuya destrucción sería un crimen de 

lesa patria." Aquestes aspiracions generals es concretaven 
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en diverses propostes que, realment, eren fonamentals per 

a la construcció de l'eixample i d'una nova ciutat. En 

primer lloc proposaven prolongar l'andana o voravia del 

carrer de la Reina Victòria fins l'extrem de ponent del 

pont Nou, tot unint aquest amb el barri, la qual cosa 

significava convertir el pont en una peça totalment 

urbana. En segon lloc demanaven que es col·locàs una 

font pública en l'encreuament dels carrers de Jordi Joan i 

de la Reina Victòria, conforme s'havia promés i projectat. 

En tercer lloc demanaven que es construís vora la 

carretera d'Asp un gran camp d'esports municipal on tots 

els elxans poguessen fer exercici i practicar esports 

diversos que anaven des del futbol al pim-pom o el 

bàsquet. Per a aquest camp d'esports, es proposava la 

compra o arrendament per part de l'Ajuntament del 

terreny a un dels propietaris de la zona. En quart lloc els 

veïns demanaven que es fes desaparèixer la cèlebre 

vessant de la Torre, la qual inundava bona part del barri 

quan plovia. En cinqué lloc demanaven l'instal·lació de 

clavegueram en el carrer de la Reina Victòria. En sisé 

lloc, que es fessen dos jardins en els estreps del Pont Nou, 

en terrenys del Ministeri d'Obres Públiques. En seté lloc 

es proposava la plantació d'eucaliptus en la vora del 

Vinalopó per a higienitzar l'ambient i fer ombra. I, 

finalment, en huité lloc, es demanava que es donàs eixida 

"a las aguas muertas que actualmente existen en la 

rambla", ço és una incipient canalització i neteja del riu 

Vinalopó. (17) El 26-05-1916 l'Ajuntament va veure 

aquest escrit de "Jeremías Pastor Pérez y otros vecinos y 

propietarios del barrio del Puente de Canalejas" i, segons 

l'acta municipal, es considerà que demanaven 

"reformas de importancia, encaminadas a su urbanización y 

ornato." 

Tanmateix, encara que, de bon segur, es va 

discutir la qüestió amplament, no es va consignar res en 

l'acta ni tampoc no es va prendre cap acord. (18) 

El 1917 un altre grup de veïns del barri del pont 

Nou tornaren a demanar millores, les quals, però, eren 

menys ambicioses que les anteriors. Concretament es 

remarcava la necessitat de desmuntar les terres "limítrofes 

por ambos lados con la carretera", desde la vessant de la 

Torre fins l'entrada al pont. L'Ajuntament acordà que els 

peons encarregats de la neteja "y el arreglo" dels carrers 

farien, a poc a poc, aquest treball. (19) Certament, com 

veiem, el final dels anys deu i els anys vint foren d'intensa 

reivindicació i demanda veïnal, en un clar paral·lel a les 

reivindicacions obreres i als articles de premsa dels quals 

ja hem parlat. 

Durant els anys vint, especialment durant els 

anys de la Dictadura, la urbanització del barri se centra, 

sobretot, en la rotulació dels carrers i en la col·locació de 

voravies. El 24-03-1922 una comissió municipal anà a "la 

Barriada del Nuevo Puente", per tal de veure les 

condicions en les quals podrien col·locar-se les voravies 

dels carrers. A més observaren "la falta de rotulación en 

las [calles] de construcción más reciente", la qual cosa 

creava dificultats "no solo para el servicio de dirección 

postal y telegráfica, sino tambión para los mismos usos 

del vecindario." Es va concloure que calia formular 

propostes de noms per a retolar els carrers. (20) I la 

setmana següent s'acordà posar el nom del tinent Ganga, 

del tinent Cosidó i del tinent Ruiz Bru, tots tres morts en 

la guerra de Marrocs, a tres carrers de l'eixample 

perpendiculars al de la Reina Victòria, els quals ja es 

trobaven prou allunyats del pont Nou, un altre signe de la 

celeritat de l'ocupació de l'àrea central de l'eixample 

durant els anys vint. (21) 

Pel que fa a les voravies, l'estiu següent, el 

14-07-1922, la Corporació aprovà les condicions del 

projecte "de colocación de aceras en las nuevas barriadas" 

el qual es va traure a subhasta. (22) Però això no fou prou 

i, com als altres nous barris de començament de segle, 

també a l'eixample l'aspiració dels habitants era tenir 

voravies enfront de les cases. Així, el 13-10-1922 

diversos veïns del carrer del Marquès d'Asprella 

demanaven ajut municipal per a fer les voravies. (23) Es 

reivindicà també l'enllumenament i així, el 1924 els veïns 

del mateix carrer del Marquès d'Asprelles demanaven que 

s'hi instal·làs un llum públic, concretament "frente a la 

casa núm. 42." (24) 

Un dels carrers més importants de l'eixample, el 

del 13 de setembre —ara dedicat al Poeta Miguel 

Hernández—, ja existia a finals dels anys vint. Així, 

Vives, des del periòdic Amanecer el 1927 parlava 

d'aquest carrer com una de les vies més àmplies i rectes 

de la població, la qual cosa indicava que ja es trobava 

prou definit com per a fer tals valoracions. (25) També el 

1930 l'Ajuntament considerà que el 13 de setembre era 

"una fecha de triste recuerdo, ya que es la en que se 

implantó en España el Gobierno de la Dictadura", per la 

qual cosa es proposà nomenar-lo carrer de l'11 de febrer, 

"fecha de la implantación de la República." Tanmateix, 

després d'un pintoresc debat entre els regidors, s'acordà 

posar-li el nom de Nicolás Salmerón. (26) 

Foren també abundants les noticies que 

aparegueren en la premsa durant els anys vint referents a 

la construcció de l'eixample, com també a les reformes de 

la població i a les necessitats i projectes pendents. Com 

hem dit, aquestes notícies son una informació de primera 

mà de les aspiracions de la població relatives a la nova 

ciutat que aleshores es construïa. Les referències solien 

ser a necessitats bàsiques, com ara enllumenament públic, 

pavimentat, abastiment d'aigua potable, instal·lacions de 

sanejament, jardins, etc., demandes que han estat 

invariables durant moltes dècades, fins el final del segle. 

Tres aspectes fonamentals marcaren la construcció de 

l'eixample d'Elx: en primer lloc, la modificació de la 

topografia del terreny mitjançant l'ompliment de barrancs, 

vessants i rieres; en segon lloc, la introducció de la 

normativa urbanística amb la fixació d'alineacions i la 

presentació de plànol amb la sol·licitud de llicències i, en 

tercer lloc, l'establiment d'infraestructures, sobretot el 

pavimentat dels carrers i l'enllumenament públic. Pel que 

fa al primer punt, com hem dit, l'eixample no es va fer 

sobre un terreny completament pla. L'homogeneització 

del territori a base de la quadrícula del traçat fou 

paral·lela a la homogeneització en el traçat del terreny. Hi 

havia la vessant de la Torre, que anegava el barri de 

l'Asil, i sabem que el 1929 l'aigua del barranc de les 

Mules anava a parar al carrer del 13 de setembre. (27) 
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Aquestes rieres es van haver d'anar replenant, i en certs 

cassos, en ser ocupades per edificis, aquests alçaren la 

rasant de la seua planta baixa i feren un soterrani en 

aquella part que es trobava al nivell del terreny que havia 

de ser terraplenat. Es tractà d'una important —encara que 

lenta— obra d'urbanització que posà la base de l'Elx 

actual, en possibilitar, ja als anys vint, que la zona central 

de la ciutat s'ampliàs per les àrees pròximes als ponts, en 

un procés que lluny d'aturar-se, s'ha intensificat més amb 

el pas del temps. 

La vessant de la Torre fou un dels obstacles més 

importants que es va haver de salvar per a la urbanització, 

sobretot perque afectava directament el barri de l'Asil, en 

servir per a regar el bancal preexistent. Així, el 1918 el 

regidor Vives exposava que aquesta vessant de la Torre, 

en el punt situat a migdia del passeig de les Eres [de 

Germanies] i al nord del barri de la Torre, 

"suele desbordarse cuando hay lluvia abundante e inunda las 

calles de dicho barrio, por lo que propone se aregle por quien 

corresponda." 

L'Ajuntament, però, s'inhibí, en considerar 

l'alcalde que el manteniment de la vessant era cosa dels 

propietaris de la servitud de l'aigua. (28) Tanmateix, la 

tardor següent, amb les fortes pluges, la vessant de la 

Torre inundà el barri de l'Asil i l'Ajuntament dirigí un 

ofici al beneficiari de l'aigua, Josep Garcia i Coquillat, 

qui, recordem-ho, havia estat el promotor del barri, 

"para que las encauce a su costa, de modo que desaparezca el 

peligro constante que ofrecen aquellas aguas, desviando las que 

no pueda utilizarse a la Rambla." (29) 

Però no es féu res i el 1922 un regidor insistí en 

els perjuís que ocasionava als veïns del barri de l'Asil la 

vessant de la Torre "cuando ocurre una lluvia torrencial", 

i pensava que s'havien de prendre mesures. (30) 

Immediatament l'alcalde féu gestions amb el propietari de 

la torre del Pla per tal de desviar aquesta vessant, (31) 

però en no haver acord, l'assumpte motivà el 1923 un 

extens i prolix informe jurídic sobre els drets de la 

propietat i les possibilitats d'actuació de l'Ajuntament. En 

aquest informe, segons es deia, s'estudiaven 

"los cambios sufridos en los puntos por donde aquella pasa, 

antes caminos y vías de caracter público, convertidos 

actualmente en barriadas ensanches de la población." (32) 

També a la premsa de l'època es feia referència 

sovint als problemes originats per les rieres que existien 

en la zona, especialment a aquesta vessant de la Torre, 

que, segons els articulistes, calia desviar perquè, amb les 

tempestes, els nous carrers no es plenassen de pedres i 

fang. Per fi, el 1924, des de les fulles del periòdic 

Renovación, en una lloa a l'alcalde, s'aplaudia l'adquisició 

per part de l'Ajuntament de la vessant de la Torre la qual, 

així, podria ser 

"terraplenada y aprovechado su suelo en beneficio general [i] 

quitar de enmedio un estorbo, una vergüenza y un peligro que 

en plena urbe delataba la tradicional desidia de nuestros 

administradores." (33) 

En efecte, el 22-05-1924 la Comissió Permanent 

veié i aprovà l'acord entre l'Ajuntament i el propietari de 

la vessant de la Torre, Josep Garcia Coquillat, per a 

desviar l'aigua, sense perjuí que aquest acord s'hagués de 

sotmetre a l'aprovació del Ple, (34) el qual, als pocs dies, 

en efecte, aprovava el projecte fet per Sebastià Canales de 

desviació de la vessant acordant-se que la Comissió 

Municipal Permanent redactàs el plec de condicions per a 

traure les obres a subhasta. (35) El 1925 es féu 

l'escriptura, per la qual l'Ajuntament comprà la vessant de 

la Torre i dues vessants més, propietat de Garcia i 

Coquillat, per tal d'urbanitzar-les. (36) 

Certament, l'interès per la urbanització del 

territori de l'eixample no venia motivat només per la 

seguretat dels habitants, sinó també per la possibilitat de 

vendre el terreny resultant, després d'urbanitzar-lo. Així, 

el 1926 es venien algunes parcel·les de la vessant de la 

Torre i l'enginyer estudiava la venda d'algunes altres més. 

(37) Tanmateix, alguns propietaris de l'aigua que baixava 

per aquestes rieres es queixaven per la urbanització de 

l'eixample, la qual afectava els seus drets. Així el 

09-02-1926, el marit de la propietària del quarter Vell 

presentà un escrit a l'Ajuntament on es mostrava 

preocupat perque les desviacions fetes de les vessants 

històriques a diferents llocs interceptaven l'aigua a la qual 

tenia dret, 

"amenazando con la próxima sequía los pozos del cuartel y por 

tanto atentando contra los intereses de mi esposa." 

S'afegia que per l'escassedat de l'aigua en els 

pous del quarter, fins i tot s'havien hagut de rebaixar els 

lloguers dels habitatges, per la qual cosa demanava 

"que se repare el daño, estableciendo la vesante en la forma en 

que se encontraba o indemnizándonos de los perjuicios que se 

nos han ocasionado." 

L'Ajuntament envià la instància a informe de les 

comissions, però en l'expedient no consta si hi hagué 

alguna resolució. (38) 

Encara que eren obres de menor importància, 

també van haver de cobrir-se o desviar-se les sèquies de 

reg que travessaven l'eixample. Així, el 1919, 

l'Ajuntament oficiava la societat "La Antisequía" per a 

que se separàs de les cases i tapàs el llit d'una sèquia de la 

seua propietat, que passava descoberta pel barri de l'Asil. 

(39) 

La urbanització de l'eixample també comprengué 

la instal·lació de cables aeris, com ara el 1927, quan veïns 

del carrer de la Reina Victòria protestaven perquè la 

Compañía Telefónica, 

"al extender la nueva red, ha colocado postes y unos tirantes de 

alambre en dichas calles, que ademas de ofrecer peligro, 

interceptan grandemente la entrada a dichas casas", 

per la qual cosa demanaven que es col·posaren de manera 

"que ofrezca mayor seguridad para los moradores de las citadas 

calles." (40) 

L'any 1927, el periòdic Amanecer consignava 

entre els projectes pendents de realització alguns relatius 

a equipaments a l'eixample; així, 

"las aguas potables, las escuelas graduadas, la de aprendizaje, el 

Museo Municipal, el Laboratorio de análisis, la casa de Socorro, 

una brigada de Bomberos, lavaderos públicos, el alcantarillado, 

una pasarela en nuestro Vinalopó, un parque jardín a orillas de 

este, y no se cuantas cosas más." (41) 

El 1928 el mateix periòdic Amanecer tornava 

sobre el tema de l'enllumenament, i es queixava de la 
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poca llum i de la mancança de voravies en l'encreuament 

dels carrers de Benito Pérez Galdós, Cristòfol Sanz i la 

carretera d'Asp, com també del sòl de terra, el qual es 

trobava fet malbé en aquesta zona. En el mateix número 

s'insistia encara sobre temes de clavegueram i d'empedrat 

de carrers amb "formigó de ciment", relacionant les obres 

amb l'estètica i l'higiene, leit-motiv de les idees sobre 

urbanisme als anys vint. (42) També el 1928 l'Ajuntament 

Ple tractà de la necessitat de tirar grava als carrers que 

donaven accés a la plaça d'Espanya. (43) Com podem 

veure, instal·lacions urbanes (aigua potable, clavegueram, 

pavimentat, voravies), edificis relacionats amb 

l'ensenyament, la sanitat, la cultura, l'higiene i l'esplai, 

com també altres construccions (ponts, safareigs) i serveis 

(bombers), formaven el model de necessitats de la ciutat 

de l'eixample assumit per la societat il·licitana. Així, 

doncs, també el 1930, el regidor republicá Hernàndez i 

Rizo exposava en l'Ajuntament Ple que els veïns del 

carrer de la Reina Victòria protestaven per la pols que hi 

havia, en no regar-se prou la carretera, i proposava que ho 

fes l'Ajuntament amb permís de la direcció d'obres 

públiques. (44) 

Durant els anys trenta, les obres d'urbanització 

de l'eixample s'anaren fent amb la col·laboració dels 

veïns, bé directament, bé mitjançant la petició o la 

protesta. El 1931 diversos habitants del carrer de Josep 

Maria Buck, definit encara com a travessera dels carrers 

de Blai Valero i del Doctor Caro, demanaven permís per a 

fer un mur de contenció que havia d'evitar que se'ls 

inundassen les cases amb la pluja. (45) Tanmateix, segons 

l'informe tècnic vist per l'Ajuntament, per a prevenir 

inundacions no calia fer un mur de contenció, sinó que hi 

havia prou amb posar voravies en el tram corresponent 

del carrer, per la qual cosa s'acordà que l'aparellador 

municipal fixàs les rasants i que els particulars posassen 

les voravies. (46)  

Les obres d'explanació de l'eixample també es 

feren directament, conforme convenia i sense cap projecte 

unitari previ, bé pels particulars, bé pel municipi. Així, el 

1931, quan l'Ajuntament republicà donà una forta espenta 

a la transformació de la ciutat, especialment en aquest 

barri obrer, es feren obres d'explanació en el carrer de 

Cristòfol Sanz i un particular, Francesc Guilabert i Pastor, 

"dueño de una finca rústica que ha sido ocupada por el ensanche 

de poniente de esta ciudad", 

es queixava perquè havien desaparegut les fites i els 

senyals de la propietat i demanava que es del·limitàs el 

terreny d'eixamplament del nord del quarter, com també 

un certificat de l'aparellador municipal on s'assenyalàs la 

situació de les parcel·les que li quedaven. (47) Aquesta 

ocupació directa de terrenys per part de l'Ajuntament per 

a fer l'eixample sense cap tràmit previ originà més 

reclamacions, ja que el 1932 una altra particular, 

Assumpció Fons i Navarro reclamà perque l'Ajuntament 

havia agafat part de la seua finca. Tanmateix, com que no 

era possible mesurar-la perquè no hi havia cap fita ni 

senyal sobre el terreny, s'aprovà pagar a la interessada 

una indemnització estimativa. (48) 

D'altra banda, el replanteig de les alineacions i 

les rasants dels edificis era prou incorrecte, malgrat 

l'elementalitat de l'esquema de l'ordenació. Amb tot, hi 

havia consciència que Elx era una ciutat important i que, 

per tant, calia fer carrers rectes i moderns. Així, el 1932, 

la Comissió de Vies i Obres es lamentava que el carrer de 

Ruperto Chapí, 

"a pesar del gran número de construcciones con que cuenta, 

tenga una alineación tan irregular y no exista unidad en las 

rasantes" 

i per a posar remei al problema es proposava 

"la completa alineación y urbanización de la calle, para impedir 

que tan importante vía no tenga el aspecto de modernidad que 

requieren las de nuevo trazado en ciudades de la importancia de 

Elche." (49) 

També una gran part de l'eixample —aquella 

més pròxima al cementeri— fou ocupada il·legalment 

durant els anys trenta. Així, el 1932 l'Ajuntament tingué 

coneixement que es construïen habitatges sense permís a 

penes a 200 metres de distància del cementeri i, després 

d'un llarg debat, decretà la demolició de les obres, 

mesura, però, que, com és obvi, no es portà a terme. (50) 

Els primers anys trenta, però, s'aturà la construcció de 

l'eixample en aturar-se la construcció de cases. Així, el 

1933 s'assenyalava des de les fulles de la premsa que, 

malgrat la mancança d'habitatges, hi havia una crisi en la 

construcció, la qual el periodista considerava deguda 

"a dos factores: encarecimiento excesivo de la mano de obra, de 

una parte; y de otra, la multiplicidad de impuestos y recargos 

municipales sobre las edificaciones de nueva planta." 

En conseqüència, es demanava que es baixassen 

els impostos per a estimular l'alçament de noves cases i la 

reparació de les existents: 

"nuestra Corporación Municipal, muy bien puede prescindir de 

cobrar por un lapso de tiempo esos tributos que impone a las 

nuevas construcciones y dar una tregua a todos los que 

pensando en la respetable suma que arrojan los derechos 

municipales de canalones, enlucido de fachada, huecos, 

andamios, tendido de ruinas, etc. etc., no se deciden a levantar 

una vivienda." 

Es donava una especial importància a les cases 

de nova planta, les quals, generalment, es construïen "en 

los ensanches" (com veiem, el nom ja s'havia popularitzat 

i era d'ús habitual) per a propietaris de classe baixa, 

"empleados y obreros que, a costa de privaciones consiguen 

ahorrar unas pesetas para invertirlas en un modesto inmueble y 

habitarlo, libres de la pesadilla del casero." (51) 

Aquesta crisi també era plantejada el 1933 pel 

sindicat de l'edificació El Trabajo, el qual es referia "a la 

aguda crisis por la que atraviesa el ramo de la albañilería" 

amb motiu de dirigir-se a l'Ajuntament per a impedir que 

Joan Orts i Miralles aturàs les obres de reparació que es 

feien en l'edifici del quarter. (52) Però malgrat aquesta 

crisi, el 1935 l'eixample de ponent i el barri de l'Asil ja es 

trobaven prou ocupats com per a posar noms a nombrosos 

carrers, els dedicats a Marià Luiña, a Lluís Llorente, al 

Mestre Giner, a Manuel López Quereda, a Teodor 

Llorente, al General Cosidó, a Oscar Espla, a Eslava, a 

Espronceda, a Vicente Alarcón, a Marià Benlliure i al 

Mestre Serrano, el qual, segons s'indicava en l'acta, era 

l'antiga vessant de la Torre. (53) 
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04. SIGNIFICATS 

 

Segons Benévolo la urbanística moderna no nasqué al 

mateix temps que els procesos tècnics i econòmics que 

feren sorgir i que transformaren la ciutat industrial, sinó 

que es formà en un període posterior, quan els efectes 

quantitatius de les transformacions es feren evidents i 

entraren en conflicte entre sí, fent inevitable una 

intervenció reparadora. Així, doncs, cal fixar l'origen de 

la urbanística moderna en el moment en que les situacions 

urbanes de la ciutat capitalista es concretaren tant com per 

a provocar no soles la incomoditat, sinó també la protesta 

de les persones que hi vivien. Així, doncs, per a Benévolo 

la urbanística moderna no és sino una part de l'intent 

d'ampliar a totes les classes socials els beneficis 

potencials de la revolució industrial, mitjançant un debat 

tècnic que conté inevitables conseqüències polítiques. 

(01) A Elx, la pràctica urbanística moderna sorgí amb 

l'eixample, dues dècades després d'iniciar-se el moviment 

industrial de l'espardenya que transformà l'estructura 

econòmica, social i política de la ciutat. Als anys deu i 

vint del segle XX, els problemes d'habitatge i la necessitat 

de sòl de terra industrial eren prou grans i el moviment 

obrer es trobava prou consolidat i arrelat en la població 

—tant pel que fa a la política de reivindacions obreres 

com culturals i urbanes— com perquè calgués plantejar 

una política moderna d'ordenació urbana en gran escala. 

Així s'inicià el procés de creació i ocupació de l'eixample 

de ponent que acabem de veure, una nova ciutat on 

trobem el millor de la urbanística del segle XX a Elx, amb 

els més interessants episodis urbans de construcció de la 

ciutat. 

Com ha assenyalat Benévolo, i començaren a 

intuir els polítics locals i l'opinió pública del primer terç 

del segle (encara que no ho acabaven de practicar), la 

urbanística moderna no era només un intent de 

representar visualment les alternatives a la ciutat 

industrial i traduïr-les en l'organització de l'espai, sinó que 

esdevenia, a més, un dels factors per a construir una 

comunitat democràtica. Així, la urbanística perdé 

l'aparent posició d'allunyament dels conflictes socials i 

també l'aparent capacitat de regular d'una vegada per a 

sempre, des de dalt, l'equilibri de les construccions, deixà 

de tendir cap a una forma perfecta que calia executar tot 

d'una, per a tendir cap a diverses modificacions parcials, 

cap a un compromís raonable entre les forces en joc, el 

qual calia renovar constantment, segons el moviment 

d'aquestes forces. (02) Fet i fet, l'arquitectura, des de la 

Il·lustració, tingué un component de regeneració social i, 

després de la revolució del 1789, de lloc d'encontre dels 

ciutadans, expressió de sociabilitat. (03) En aquest 

context, a l'eixample de ponent d'Elx podem trobar 

diverses invariants comunes a altres eixamples europeus 

del tomb de segle. Així, a Elx, com en el cas paradigmàtic 
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de Barcelona, l'eixample acabà prefigurant una ciutat 

nova caracteritzada per l'equiparació i l'homogeneitat de 

les parts, i la integració formal, funcional i igualitària que 

s'expressava en el plànol a partir d'un únic suport, la 

retícula, contundent, encara que trivial i modificable. 

Amb tot, en un començament, a Elx, igual que a Madrid, 

la retícula, com assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, no 

era tant la malla d'integració geomètrica d'una nova idea 

de ciutat com el suport per a l'ordenació dels terrenys de 

la perifèria, l'altra vora del riu. Encara que sense la 

consistència unitària de la retícula de Barcelona, la d'Elx, 

com la de Madrid, féu possible un desenvolupament 

sectorial que originà les diverses modificacions parcials 

del traçat que hem vist adés. (04) 

L'eixample d'Elx també participava de les 

característiques assenyalades per Bassols per als 

eixamples espanyols del vuit-cents, a la legislació 

preparatòria dels quals es pretenia crear una normativa on 

els temes pròpiament urbanístics (planejament, 

limitacions i càrregues de la propietat urbana, 

reparcelació, etc.) quedaven subordinats a la finalitat de 

caràcter fiscal o financer per a promoure el 

desenvolupament de l'edificació, amb independència de la 

seua ordenada localització. Segons Bassols, la Llei 

d'Eixample del 1864, més que una llei de caràcter 

urbanístic, era una llei de foment de l'habitatge que exigia 

una decidida intervenció estatal per tal de fer la promoció 

i la urbanització dels carrers, guardar les regles d'higiene i 

mantenir l'ordre social. Com es deia al corresponent 

informe de la comissió parlamentària, havien de 

"proponerse los ensanches, buscar desahogo y amplitud para el 

vecindario, dar condiciones de salubridad a las poblaciones e 

impedir que los inquilinatos lleguen a alcanzar un precio tan 

subido que no guarden justa relación con los recursos de que 

dispone la inmensa mayoría de los inquilinos. Cuando estas 

circunstàncias concurren, son los ensanches de evidente 

necesidad o de notoria conveniencia pública y la comisión 

entiende que en tales casos debe el Estado facilitar su 

realización, resolviendo al mismo tiempo, de este modo pacífico 

y ordenadamente, dificultades que, miradas con cierto abandono 

pueden crear graves conflictos y tomar en momentos supremos 

las temerosas proporciones de todas las cuestiones sociales y de 

orden público." (05) 

Pel que fa a la relació entre l'eixample i el centre 

històric, com assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, amb 

la generalització dels eixamples arreu les ciutats de l'Estat 

espanyol, en uns cassos l'eixample envoltà el casc antic 

—com ara a Terrassa, Sabadell, Vilanova, València o 

Alacant— però en d'altres, per imposició dels accidents 

topogràfics, l'eixample s'hagué de disposar de forma 

tangencial, sense que hi hagués connexió real amb el 

centre històric, com ara a Sant Sebastià, Bilbao o Alcoi. 

(06) L'eixample d'Elx pertany a aquest segon grup i és 

simptomàtic de la dèbil relació esmentada el fet que es 

trobe situat a l'altra banda del riu que el poble antic —

com a Alcoi— i que només es relacione amb ell 

mitjançant els ponts sobre el Vinalopó. Això ha accentuat 

el fet que a Elxl'eixample esdevingués, molt clarament,  

una nova ciutat, tant per la morfologia i per l' estructura 

urbana com per les característiques físiques de partida, 

val a dir, la total separació entre la ciutat antiga —on hi 

havia la ciutat burgesa— i la ciutat del nou-cents per als 

obrers, amb el gran obstacle que ha suposat la profunda 

rambla del Vinalopó separant ambdues ciutats, i amb el 

dèbil nexe d'unió que suposaven els ponts existents. 

En un començament, per tant, l'eixample d'Elx 

no tenia cap vocació de centralitat, ja que era un territori 

marginal, perifèric, en funció de la construcció de cases 

de planta baixa per a obrers i jornalers, els quals moltes 

vegades feien ells mateixos de paleta. Així ho evidencia 

la consideració que els articulistes de l'època tenien del 

que era el centre i del que era la perifèria de la població. 

Enefecte, als periòdics de les primeres dècades del segle 

XX, i fins ben avançats els setanta, es considerava que el 

barri del Pont Nou era la perifèria de la població. Així, 

Ibarra, en obrir-se les escoles graduades, expressava 

l'esperança que no fos motiu de fracàs, "su alejamiento 

del centro urbano", la qual cosa vol dir que el 1929 la 

zona situada entre els barris de l'Asil i del Pont Nou, 

enfront mateix del quarter Vell, el lloc que hauria de ser 

clau per a la unió d'ambdós barris i per a la formació de 

l'embrió de l'eixample, encara era considerada a 

l'extrarradi i es considerava que les escoles graduades, 

malgrat el seu paper aglutinador i de fita per als barris de 

ponent, es trobaven encara allunyades de la població. (07) 

També el 1929 es considerava encara que col·locar una 

tanca en els laterals del Pont Nou, a més d'evitar una 

probable desgràcia, embelliria la "entrada de la 

población", val a dir que el pont Nou es considerava 

encara l'entrada del poble, no com en l'actualitat que es 

troba al bell mig d'Elx. (08) 

Amb independència de les transformacions 

posteriors de les funcions i de les construccions, allò més 

característic de l'eixample d'Elx fou, des del primer 

moment, el viari, suport de les successives 

transformacions que s'han produït en la zona al llarg del 

segle XX. En l'eixample efectivament construït, la 

homogeneitat s'ha trencat en certs punts, allà on hi ha 

carrers més amples o més llargs que esdevenien més 

importants, però, com assenyala Alonso de Armiño, 

l'articulació formal dels eixamples d'arrel vuitcentista a 

través de l'estructura del viari convertí aquest en l'element 

fonamental per a la diversificació dels edificis i del sòl 

edificable en el conjunt de la ciutat. El viari de primer 

ordre, amb trànsit més intens, havia d'albergar edificis de 

negocis, de prestigi o de residència de luxe i s'hi trobaven 

els solars més cars. Pel contrari, els vials de segon ordre, 

freqüentment constituït per malles reticulars, tenien un ús 

residencial divers, segons la localització més o menys 

perifèrica, i coexistien amb àrees industrials en les zones 

extremes o en parcel·les marginals de les illes de cases, 

habitualment el pati central. Segons Alonso de Armiño, la 

diversificació de l'oferta immobiliària privada era 

significativa a escala de barri, és a dir en aquelles unitats 

dotades d'homogeneitat edilícia on la disposició i el traçat 

del viari interior eren el determinant de la diversificació 

del tipus d'edifici i del preu del sòl de terra; ahí, el sistema 

viari interior es jerarquitzava en carrers de més o menys 

importància, segons la seua articulació amb el sistema 

d'eixos transcendents del barri, i la jerarquia es 
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transcrivia, bé en tipus específics del repertori vuitcentista 

de vies, bé en la seua major llargària o amplària 

vinculades al major trànsit. (09) 

Així podem esmentar breument quin ha estat a 

Elx el paper que han acomplit els diferents carrers de 

l'eixample i quina ha estat la rellevància d'uns i d'altres en 

relació a les característiques d'amplària, llargària, vistes, 

assolellament, etc., quins han esdevingut eixos del 

conjunt i quins han estat lloc d'assentament preferencial 

de determinades activitats. A Elx, allò determinant en la 

jerarquització de les vies fou la relació amb el futur parc 

del Vinalopó, l'enfrontament amb els ponts existents o 

projectats i el caràcter de carretera dels carrers, l'amplària 

de les vies i la relació amb les tres úniques places 

projectades, la d'Espanya, la del Bisbe Siuri i la de 

Crevillent. Entre aquesta trama de carrers principals es 

van traçar uns altres carrers de menor amplària i es 

disposaren nombroses fàbriques, les quals ocupaven 

solars de grans dimensions, de vegades fins i tot una illa 

sencera, no només el pati central d'illa. Ja des d'un 

principi destacaren sobre la resta i esdevingueren els 

eixos fonamentals de l'eixample els carrers enfrontats als 

ponts els quals, en el nostre cas, eren, a més, els vincles 

d'unió de la nova ciutat del nou-cents amb els barris 

preexistents. Així, el carrer de la Reina Victòria, que 

formava part també de la carretera, originà un eix 

important vinculat al pont Nou, mentre que el carrer de 

Blasco Ibáñez, després de la guerra, assumí el mateix 

paper respecte al pont del Palau dels Altamira. En tots dos 

cassos es tractava d'eixos que han trascendit el propi barri 

i que han esdevingut vincles d'unió d'uns barris amb uns 

altres, els exemples més clars entre nosaltres d'articulació 

de barris i àrees diverses. Dins aquest esquema, el punt 

central de l'eixample fou el denominat la Penya, 

encreuament dels carrers de la Reina Victòria, de Jordi 

Joan i de Juan Ramon Jiménez, ço és les carreteres 

vuitcentistes d'Asp, de Crevillent i d'Alacant, el lloc on 

l'Ajuntament posà la font del barri. La influència d'aquest 

punt central es traslladà posteriorment cap a llevant amb 

la urbanització de les vores de la rambla i del pont Nou i 

donà origen al significatiu eix de coordenades format per 

les avingudes de la Reina Victòria i del Pais Valencià. En 

el centre nodal, representatiu i funcional es construí, ja als 

anys quaranta, el primer edifici simbòlic de l'eixample, la 

casa de Falcó, d'habitatges de lloguer, un conjunt de grans 

dimensions, el primer edifici "alt" que s'alçava a Elx, 

significatiu des del punt de vista volumètric, visual, que 

eixia fins i tot com a fita urbana "moderna" en les targetes 

postals dels anys cinquanta. 

Amb el temps i amb la consolidació de la zona, 

dins l'estructura de l'eixample de ponent, la façana al riu 

assolí una gran importància, en deixar de ser una vora 

posterior i esdevenir façana i frontera, el límit del barri. 

Com hem dit, s'hi plantà el que pretenia ser el gran parc 

de la ciutat, del qual tothom en parlava als anys vint, 

bolcat sobre la rambla i el poble antic, com també una 

gran avinguda, la del País Valencià, la qual ha esdevingut 

un lloc clau per a les inversions immobiliàries, vinculada 

a l'eix territorial assenyalat pel riu. Fet i fet, la decisió de 

fer aquest jardí sobre la vessant, com també la avinguda 

del País Valencià, fou una decissió capital per a la ciutat 

moderna, ja que aquest eix, a més d'esdevenir una fita 

important en el paisatge, era el límit de l'eixample per 

llevant, l'únic límit que venia definit en el traçat d'una 

quadrícula sense solució de continuïtat estesa 

indiscriminadament per damunt d'una gran part del 

territori de les partides rurals del Pla de Sant Josep i de 

Carrús. 

Amb tot, i malgrat la importancia dels fets 

urbans que es vivien, la idea que la ciutat de l'època tenia 

de si mateixa era força negativa. Com hem exposat en 

diverses ocasions, ja quan es plantejà a Elx la idea 

d'eixample, la ciutat es trobava lletja, amb carrers torts i 

amb cases malforjades. Els escrits públics mostren que hi 

havia una forta consciència ciutadana que arreu 

abundaven els "adefesios" i que es feia un eixample 

"marroquí", de la qual cosa es queixava, entre d'altres, 

Ibarra. (10) Potser hi havia en la societat elxana una certa 

mala consciència que impedia veure més enllà i discutir 

els temes que s'estaven plantejant a un altre nivell que no 

fos el simple lament, deixant de banda la pràctica, tan 

sovint emprada pels articulistes, de destruir 

sistemàticament els seus contemporanis. Ibarra fou un 

dels primers a lamentar-se des d'una perspectiva que, en 

veure la ciutat com una antiguitat més, basava la defensa 

del seu manteniment en raons estètiques, de principis 

personals (formals com a molt) més que en una voluntat 

de modernització. Aquesta mala consciència de les 

primeres dècades ha travessat tot el segle XX i ha arribat 

fins a nosaltres, fonamentada tant en els significats 

urbans, formals i constructius que han tingut el Pla 

General del 1962 i les successives revisions posteriors, 

com en la ciutat que han originat, i ha informat de forma 

habitual l'opinió pública sobre els temes urbans. 

En contrast, però, amb aquesta opinió negativa 

hi havia la postura optimista d'articles com el de López i 

Arias del 1928, al qual, com hem vist, s'assenyalava, 

coincidint amb els anys de màxim esplendor del debat 

urbà a la premsa, que Elx havia gaudit d'una 

transformació molt positiva en els sis anys anteriors, 

justament els anys en els quals es gestava aquesta extensa 

nova ciutat. Com a conseqüència de l'ambient optimista 

del final de la dictadura primoriverista, López dóna la 

visió falaguera del tema urbà, una imatge urbana grassa, 

lluminosa, rica, eufòrica i triumfal, amb un to de veu 

semblant al de l'article sobre la ciutat lineal de González 

del Castillo o a certs passatges dels alumnes de Cort, 

lluny del pessimisme que reflexa l'opinió de molts polítics 

o del mateix Ibarra. (11) Però entre el catastrofisme i 

l'edulcorament, considerem que els grans eixamples de 

Canales, tant el de ponent com el del nord, tenien la virtut 

de ser el millor resultat dels debats d'una dècada i 

asseguraren el creixement ordenat de la ciutat els 

cinquanta anys posteriors, ja que aquest extens territori no 

fou ocupat per complet fins els anys seixanta, quan s'hi 

establiren els treballadors que protagonitzaren la gran 

immigració de la postguerra espanyola, i encara ara, amb 

les successives renovacions urbanes, és un territori 

sotmés a transformació. Així, al fotoplànol del 1952 es 

pot veure fins a quin punt es trobaven desocupats encara 
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aleshores els terrenys situats al voltant de la via, mentre 

que a final del segle XX l'activitat econòmica i cultural 

que s'hi genera és el 90% de la total. 

D'altra banda, la falta de terreny per a 

equipaments i l'elevada densitat de construcció prevista 

tampoc no és privativa d'aquest eixample. Les queixes 

sobre mancança de solars destinats a jardí i escoles que 

hem vist expressades a la premsa i a moltes sessions 

municipals dels anys deu i vint, no són gaire diferents de 

les que feia el mateix Unwin el 1909, al seu Town 

Planning in Practice sobre les ciutats angleses: 

"La municipalidad y otros entes gubernamentales han observado 

impotentes cómo un terreno tras otro alrededor de sus ciudades 

se han ido cubriendo con edificios sin que se haya realizado 

ninguna previsión para espacios libres, emplazamientos para 

escuelas o cualesquiera otras necesidades públicas. El principal 

interés del propietario, y muy a menudo su único interés, ha sido 

el de obtener el máximo incremento posible del valor o de la 

renta del suelo colocando sobre el terreno tantos edificios como 

éste pudiera contener." (12) 

A fi de comptes, encara que els seus 

contemporanis no se n'adonaven, amb el traçat d'aquest 

eixample es feia a Elx una nova ciutat, com a Barcelona i 

a tants altres llocs de l'Europa del sud, especialment allà 

on l'eixample no envoltava la ciutat antiga. Amb el pas 

del temps, el territori d'aquesta nova ciutat esdevingué la 

part característica d'Elx, el lloc de l'especulació i de les 

grans inversions econòmiques, tant en habitatges com en 

infraestructures, equipaments públics i serveis col·lectius. 

El d'Elx presentava, però, en un primer moment, certes 

diferències amb el model més habitual d'eixample 

europeu per la classe social a la qual anava destinat —el 

proletariat urbà i la petita burgesia artesana— com també 

per la seua funció de zona industrial. Pel contrari, el 

primer eixample de València sorgí en ser derrocada la 

muralla com una zona residencial on la nova burgesia 

construí uns habitatges representatius del seu estatus, 

lliurant el vell nucli de la ciutat, com diu Enric Sebastià, a 

la menestralia i al patriciat ranci, i anant-se'n a ocupar una 

zona asèptica, tan nova com la mateixa burgesia i l'alta 

classe mitjana, (13) si més no en la part de l'eixample del 

carrer de Colom, ja que, com observa Calduch, el tram 

del carrer del Túria presenta trets diferents. 

També a València, però, segons Piñon i Alonso 

de Armiño, l'eixample de Mora, vigent des del 1912 fins 

el 1946, acomplí una funció semblant al d'Elx, ja que era 

el resultat final dels debats iniciats vint anys arrere i la 

seua llarga vigència no volia dir que fos un projecte 

avançat; ans al contrari, era més bé el suport de principis 

doctrinals a punt de periclitar. Segons Piñón i Alonso de 

Armiño, foren precisament les seues limitacions com 

instrument ordenador allò que permeté una flexibilitat 

d'utilització: amb ell l'iniciativa privada es degué sentir 

summamemt còmoda, ja que, entre altres coses, estava 

present institucionalment en la comissió que en presidia la 

gestió. Aquesta comoditat la degué sentir també la 

burgesia elxana amb l'eixample de ponent, d'un traçat i 

d'una posada en pràctica també summament flexible i 

productiva. Com a l'eixample de Mora, al d'Elx, malgrat 

configurar la base de l'actual ciutat, les propostes urbanes 

es trobaven més prop de les exigències del segle XIX que 

de l'època urbanística que, efectivament, anaven a 

presidir. (14) 

Com a conseqüència de la seua funció, les 

construccions de l'eixample d'Elx foren en un principi 

cases de planta baixa destinades a habitatge i grans 

contenidors, sobretot fàbriques, però també altres locals, 

com ara cinemes d'hivern i d'estiu, que necessitaven una 

gran superficie de terreny i unes alineacions mínimament 

regulars. Amb tot, cal insistir en l'escassedat d'edificis 

representatius a l'eixample d'Elx, el qual esdevenia un 

espai tremendament homogeni on a penes si es van 

construir l'asil, al sud, i la "plazuela" o llotja de fruites i 

verdures, primer a l'espai lliure del costat del pont Nou i, 

després, enmig de la plaça d'Espanya. En qualsevol cas es 

tractava, com veiem, d'equipaments perifèrics, com 

pertocava en un barri que no es plantejava com territori a 

ocupar per la burgesia ni per la classe mitjana. De fet, tant 

a València com a Barcelona, les cases unifamiliars, en 

moltes ocasions només de planta baixa, se situaven fora 

de l'eixample, a l'extrarradi, i eren intervencions que es 

recolzaven en l'estructura preexistent, habitualment 

carreteres; i organitzaven el seu traçat urbà des de la 

mateixa parcel·lació,(15) en part degut als condicionants 

de la Llei de Cases Barates, a la qual s'acollien moltes 

d'aquelles promocions. A Elx, tot l'eixample es construí 

amb el tipus d'habitatge unifamiliar i encara que la 

premsa solia considerar que aquelles casetes de planta 

baixa eren lletges, antihigièniques i malforjades, la base 

urbana que es bastia era poderosa i va resoldre en gran 

mesura el problema de la vivenda obrera mercès a aquell 

gran barri de cases de planta baixa, barates, en uns carrers 

amplis i drets que podien acollir nombrosos usos i també 

tipologies d'edificació molt diferents d'allò que s'havia fet 

fins aleshores a Elx. L'eixample era fins i tot per a la 

premsa conservadora de l'època, un lloc on posar noms 

nous de carrers mantenint els noms antics de la ciutat. 

Així, La Defensa es féu ressò de tal pràctica a Madrid 

quan l'Ajuntament decidí canviar el nom del carrer de 

Sant Jordi, "antiguo patrón de esta ciudad", pel de Ramon 

y Cajal; el periòdic assenyalava que a la capital els noms 

nous de carrer es posaven a l'eixample respectant els 

antics i en especial el dels patrons Sant Isidre i Santa 

Maria de la Cabeza. (16) Encara uns anys després La 

Defensa tornà sobre el tema en demanar la permanència 

dels noms antics i populars dels carrers, exhumant una 

ordre del 24-02-1860 sobre normes per a la rotulació de 

les vies i la numeració de les cases. (17) 
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3.05. REGLAMENTACIONS I REFORMES URBANES 

 

Paral·lelament a l'establiment de l'eixample de ponent i al 

debat urbanístic sobre la ciutat i sobre els horts de 

palmeres, a Elx es van aprovar el 1924 les primeres 

ordenances de la construcció amb què comptà la ciutat. 

També durant les primeres dècades del nou-cents, sota la 

influència de l'esmentat debat urbanístic, s'inicià el 

plantejament de les grans reformes urbanes, amb 

l'obertura de grans noves vies, l'eixamplament de gairebé 

tots els carrers existents i la modificació i creació de bell 

nou de passeigs, jardins i parcs. Això fou possible, en 

gran mesura, al fet que començaren a treballar a 

l'Ajuntament diversos tècnics urbanístics superiors, 

primer l'enginyer Sebastià Canales, a qui ja ens hem 

referit, i després l'aparellador Martínez i Quesada i 

l'arquitecte Pérez i Aracil, els quals substituïren 

definitivament els antics mestres d'obres o mestres 

albanyils titulars de la vila. 

 

00. ORDENANCES, DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 

Un dels elements que es van conformar enmig del debat 

urbanístic de les primeres dècades del nou-cents a Elx 

foren unes ordenances municipals modernes. Fins 

aleshores, les úniques normes que hi havia, les quals, com 

hem vist, havien estat aprovades per l'Ajuntament durant 

el vuit-cents però havien tengut poca incidència en la 

formació de la ciutat, eren les relatives a la distància que 

podien sobresortir les reixes de la façana de les cases i a 

la prohibició de disposar canalons que vessassen l'aigua 

de pluja al carrer des de l'altura. No hi havia, doncs, cap 

contingut que regulàs l'aprofitament urbanístic ni, per 

tant, el mercat del sòl de terra. El 1906 l'alcalde encara es 

referí a la normativa vuitcentista en exposar la necessitat 

de complimentar certes mesures de policia urbana pel 

perill que, segons ell, oferien als vianants alguns elements 

de les cases d'Elx. En aquesta ocasió la intervenció venia 

motivada, bàsicament, pel costum de tenir en els balcons 

macetes i gabietes de pardalets, la qual cosa, segons es 

deia, era prohibida "puesto que están en condiciones muy 

amenazadoras por falta de seguridad." També es 

recriminava l'espectacle que es podia veure pels carrers, 

amb "balcones adornados con ropas y colchones, 

llamando la atención." I, finalment, encara que 

assenyalava que ja en quedaven poques, l'alcalde es 

referia també a les reixes que sobreixien de la planta 

baixa i als canalons que vessaven l'aigua al carrer. En 

aquesta ocasió s'acordà tan sols fer un ban recordant 

aquestes prohibicions. (01) Sobre el tema dels canalons 

s'insistí encara el 1924, quan ja s'havia aconseguit que en 

les noves cases dels eixamples, habitualment de planta 

baixa, l'aigua isqués al carrer a dos o tres pams d'altura 

sobre la rasant, costum que perdurà fins els anys seixanta. 

Així, un regidor proposà el 21-02-1924 que 

"en las casas que se construyan en lo sucesivo, se obliguen a sus 

dueños a que los canalones viertan las aguas a la calle por 

debajo de las aceras, por ser ello sumamente beneficioso para el 

tránsito público." (02) 

Tanmateix, més enllà d'aquestes petites mesures 

normatives, com assenyala Piccinato, la ciutat burgesa 

reconeguda per la disciplina urbanística necessitava d'una 

reglamentació constructiva que regulàs els aspectes 

higiènics, constructius i tipològics dels edificis. Com la 

casa, també la ciutat era ja un bé econòmic, valorable en 

diners, el qual, a través de la trama de relacions de 

propietat, estalvi i garantia, interessava tota la 

col·lectivitat. Normes higièniques i antiincendis trobaren, 

així, una primera definició a les ciutats europees i, en 

paraules de Piccinato, com per als altres elements de la 

disciplina urbanística, també en aquest la recerca històrica 

mostra la seua veritable natura, la de ser un instrument 

per a la formació d'una ciutat històricament i culturalment 

datada. (03) 

Pel que fa a la reglamentació edilícia, el 1910 ja 

hi hagué un primer intent, encara que groller, de regular 

la construcció de cases a Elx, en un sentit estrictament 

prohibitiu, quan el regidor Vives, "leader socialista", com 

l'anomenava Ibarra, exposà l'opinió que no havien de 

donar-se permissos per a edificar en carrers estrets. En 

aquella ocasió, l'alcalde es limità a contestar que "se hará 

todo lo posible por complacer al Sr. Vives." (04) No fou, 

però, fins el 27-03-1924 que l'Ajuntament aprovà les 

primeres ordenances constructives d'Elx, les quals es van 

titular Condiciones técnico-sanitarias para la edificación 

de casas de nueva planta y reparación de las existentes i 

foren l'únic document d'aquest tipus que es mantingué 

vigent fins el 1949, quan s'aprovaren les primeres 

ordenances de la construcció. Les ordenances del 1924 

havien estat redactades per la Comissió de Policia i Obres 

i la Corporació acordà que 

"a ellas habrán de sujetarse las obras de nueva construcción o de 

reparación que se ejecuten en esta población y sus ensanches." 

(05) 

L'original de les normes està mecanografiat i 

signat pels membres de la Comissió i consta de 23 articles 

on es dicten les normes sobre els aspectes bàsics de la 

construcció que, des d'aleshores, quedarien regulats a Elx, 
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(06) encara que eren normes més de control legal i 

administratiu que pròpiament urbanístic. Així s'establia 

l'obligatorietat dels propietaris de demanar llicència 

prèvia abans de fer una construcció i, obtingut el permís, 

s'establia un terme de sis mesos per a iniciar les obres. A 

la sol·licitud s'havia d'indicar 

"de una manera clara y terminante, la calle, plaza, paseo, 

número de la finca, etc., donde ésta esté situada, y la longitud de 

la fachada que se haya de construir" 

i incloure 

"planos o croquis, [...] indicando dimensiones de fachada, 

gruesos de paredes y clases de materiales a emplear." 

Es preveia també la possibilitat de modificar les 

condicions imposades en la llicència al llarg de les obres, 

per motius de "seguridad personal" o "salubridad 

pública", l'obligatorietat de fer una revisió final d'obra i la 

possibilitat de suspendre aquelles construccions que no 

s'ajustassen a la llicència, multant els contraventors. A 

continuació hi havia diverses normes tècniques que tenien 

a veure amb la salubritat i l'higiene, com ara el fet que la 

situació i qualitat dels terrenys garantizàs 

"que en ningún caso las aguas subterráneas ni las meteóricas 

podrán mantener los edificios en un estado constante de 

humedad" 

ni trobar-se els solars 

"impurificados por materias animales, vegetales o fecales." 

També s'indicava que la profunditat dels murs de 

cimentació havia de ser d'un metre com a mínim, excepte 

que hi hagués roca, fundar-se "sobre terreno firme, 

natural o artificial", tenir un ample de 65 centímetres i 

utilitzar en els fonaments 

"hormigón de cemento, mortero de cal grasa y arena o 

mampostería ordinaria a base de cal, arena y piedra." 

Pel que fa als murs de façana o de pati, 

"hasta por lo menos ochenta centímetros de la rasante del suelo 

deberán ejecutarse con materiales duros de piedra o ladrillo 

trabados con mortero de cal grasa, cal hidráulica o cemento 

portland." 

El gruix de les parets mestres havia de ser de 40 cm. com 

a mínim i el material havia de ser 

"de hormigón armado, piedra o ladrillo, mortero de cal grasa, 

cemento o yeso, sin que se pueda en ningún caso emplear la 

mezcla de tierra de ninguna clase." 

A continuació es regulaven les altures mínimes 

de l'edificació i, així, 

"cuando se trate de construir edificios de solo planta baja, la 

fachada tendrá por los menos una altura de cuatro metros setenta 

y cinco centímetros, desde la rasante de lo que habrá de ser 

acera hasta el alero, y la altura interior, desde el piso de ladrillo 

al arranque de las vigas, será por lo menos de cuatro metros." 

També els soterranis, els quals no podien destinar-se a 

habitatge i on no es podien instal·lar, per tant, ni cuines ni 

comuns, havien de tenir 3 metres d'altura com a mínim i 

sobreixir 0,75 metres sobre la rasant. On no hi hagués 

soterrani, el pis de l'edifici s'havia d'alçar 0,20 metres 

"sobre la superficie del solar y estar aislado de éste por el 

sistema de construcción que garantice su defensa contra la 

humedad del suelo." 

A continuació es preveien les condicions 

estètiques de l'exterior de les cases, on 

"el enlucido de las fachadas y paredes interiores deberá ser con 

estuco, cemento o yeso [...] las casas que hagan esquina a dos o 

más calles, tendrán que tener fachadas simétricas en todas ellas, 

prohibiéndose en absoluto dejar grandes trozos de fachada sin 

huecos, a menos que estos sean figurados"; 

el remat superior de les cases havia de tenir 

"líneas horizontales haciendo alero o volada y no pudiendo 

aquellas terminar en ángulo o en forma de montera" 

i es prohibia obrir portes i finestres cap a l'exterior. Per fi 

s'incloïa una norma de manteniment, segons la qual 

"las fachadas de los edificios públicos y particulares, así como 

las medianerías al descubierto, se conservarán en buen estado de 

limpieza, revocándolas, pintándolas o blanqueándolas", 

i una norma també de parcel·lació mínima on es deia que 

"no se concederá autorización para edificar casas de nueva 

planta, mientras las fachadas no tengan por lo menos ocho 

metros de extensión, a no ser que por las condiciones del solar y 

previa aprobación del técnico y comisión correspondiente, se 

estime conveniente modificar o reducir dicha dimensión." (07) 

Gozálvez suposa que aquestes ordenances es van 

fer amb motiu del pla d'eixample del 1924 i que 

"constituyen un rudimentario avance de normas 

urbanísticas." (08) Tanmateix les normes del 1924 foren 

independents d'e l'eixample, el qual era només un plànol 

d'alineacions, redactat, a més, amb posterioritat, ja que en 

la mateixa sessió on s'aprovaren les condicions 

tècnicosanitàries es pagaven encara diners per l'ajut 

prestat per als treballs de dibuix del plànol d'eixample. 

En el mateix fullet que les ordenances es 

publicaren unes Condiciones higiénicas mínimas de las 

viviendas, establertes per una Reial Ordre del 

07-03-1924, a les quals, però, s'ajustaven en gran part, 

mercè al tipus, gairebé totes les cases d'Elx. Com observa 

Gozálvez s'hi exigia un 10% del solar dedicat a patis; 

s'establia l'obligació d'acometre al clavegueram i servei 

d'aigua públic quan les cases s'hi trobassen a menys de 50 

i 80 metres de distància, respectivament, prohibint la 

construcció de nous pous negres; les noves urbanitzacions 

podrien destinar a edificació, com a màxim, un 50% del 

solar; l'ample mínim dels carrers en poblacions com Elx, 

de més de 10.000 habitants, era de 15 metres, encara que 

es podia reduïr prèvia justificació raonada en la memòria; 

i es dictaven normes referents a la remodelació de carrers 

antics, tant pel que fa a l'amplària com als nous edificis. 

(09) Uns anys després, el 1929, el Ple ratificà, a més, 

diverses normes sobre balcons i miradors que havien estat 

aprovades per la Comissió Permanent. En aquestes 

normes es definien i es regulaven per primera vegada a 

Elx alguns conceptes propis de les ordenances 

urbanístiques modernes, com ara la limitació del vol en 

relació amb l'ample del carrer, l'establiment de la forma 

de mesurar aquest ample i la casuística dels edificis 

formant cantonada. Les normes que s'establien eren les 

següents: 

"El máximo de salida no podrá pasar de la quinta parte de la 

distancia que separe la alineación de la fachada del eje de la 

calle o plaza, paralelo al frente del edificio. No obstante el vuelo 

no podrá rebasar los 1,50 m. Para determinar la anchura de las 

calles se atenderá a la que le corresponde según la reforma que 

en ella se opere. Si la calle tuviera anchura desigual se tomará el 
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promedio de toda ella. La anchura de la calle se contará por 

metros enteros. Si la fachada fuera a dos vías, regirá la anchura 

respectiva." (10) 

Aquesta normativa, però, devia tenir una finalitat 

bàsicament fiscal, ja que el mateix any s'imposaven 

arbitris per voladissos, ràfecs i cornises. (11) Certament, i 

a tall d'exemple, observem que a les actes municipals, 

mentre que no es transcrigué ni tan sols un resum de les 

ordenances constructives del 1924, sistemàticament 

s'inclou la totalitat les ordenances fiscals i els capítols del 

pressupost. (12) També es cert que l'habitatge es 

plantejava, en primer lloc, com una qüestió de sanitat i 

només en un segon terme era una qüestió d'ornat o 

d'estètica. I així, les primeres ordenances que s'aprovaren 

eren d'higiene i no donaven contingut al dret de propietat 

ni formulaven cap proposta formal o estètica concreta. 

També relacionat amb l'higiene i la comoditat de 

la població, ja durant els anys trenta l'Ajuntament plantejà 

la necessitat que hi hagués unes ordenances per a regular 

l'establiment i el funcionament de les indústries, com les 

que regulaven la construcció de cases, acordant que les 

comissions de Vies i Obres i de Policia i Ornat 

redactassen aquestes ordenances per a fàbriques i tallers. 

(13) Però aquestes normes no arribarien fins el Pla 

General del 1962, malgrat haver durant els anys trenta 

nombroses denúncies i protestes dels veïns relatives a les 

fàbriques instal·lades en la ciutat pel perill i les molèsties 

que els ocasionava el cemen —la cèlebre cola utilitzada 

per a pegar certes parts de la sabata— com també pel 

soroll, les vibracions i trepidacions, etc. Fins a tal punt es 

considerà que era greu el problema que el 1932 arribaren 

a declarar-se perilloses les fàbriques de cemen i es donà 

un termini per a traure de la població les dues que hi 

havia, totes dues a l'eixample, una al carrers d'Emigdi 

Santamaria i l'altra al de Pérez Galdós. (14) 

Un altre aspecte específic de la normativa de la 

construcció fou el de la necessitat de presentar documents 

gràfics en els projectes, la qual cosa, com hem vist, ja es 

feia, de forma més o menys sistemàtica des del segle XIX. 

Els primers anys del nou-cents, però, s'insistí en que 

també calia tenir plànol previ per a construir nínxols i 

panteons. Així, el 04-02-1905, a la vegada que s'acordava 

fer un plànol del cementeri indicant on havien d'anar les 

edificacions i quins materials s'havien d'emplear, la 

Corporació acordà que 

"a las solicitudes que en lo sucesivo se presenten pidiendo 

licencia para construir nichos o panteones, se acompañe el 

proyecto de los mismos, para que el Ayuntamiento resuelva con 

perfecto conocimiento de causa." (15) 

També el 1924 el periòdic Renovación defensava 

la norma continguda en les ordenances d'aquell mateix 

any, que obligava a "presentar un plano de la edificación 

proyectada" juntament amb la sol·licitud per a construir 

un edifici; segons el periòdic, la mesura beneficiava 

aquell que volia fer-se una casa, ja que 

"obliga a meditar sobre la nueva obra y resolver todas las 

dificultades constructivas antes de iniciar la misma", 

mentre que 

"con el sistema antiguo se veían las deficiencias de la 

construcción a medida que se realizaba." (16) 

Una altra batalla que seguí lliurant-se al municipi els 

primers anys del segle XX fou la professional, ja que el 

mestre d'obres municipal Pere Navarro, com tots els seus 

antecessors en el càrrec, seguí plantejant amb insistència 

l'obligatorietat de la intervenció de tècnics titulats en la 

redacció de plànols i projectes per a la concessió de 

llicencies d'obra. Així, el 03-08-1907, Navarro demanà 

que 

"no se concedan licencias de construcción y reparación de 

edificios sin venir previamente informadas y autorizadas por 

persona perita, como preceptua la ley." 

Vista la demanda, la Corporació envià l'escrit a 

informe de la Comissió d'Obres. (17) La qüestió, 

òbviament, no es va resoldre i el 1910 es veié una nova 

instància de Pere Navarro 

"para que no se concedan licencias para obras a personas que no 

tengan aptitud legal para ello." 

(I els únics aptes eren arquitectes i mestres 

d'obres). La Corporació, però, tampoc en aquesta ocasió 

no es va decidir a tractar el tema i envià de bell nou 

l'escrit a informe de la Comissió, la qual digué que, al seu 

parer, les lleis eren molt clares i donaven la raó a Pere 

Navarro, per tant no res tenien a dir ni jutjar. Tanmateix 

ni a l'expedient ni als llibres d'actes no consta que hi 

hagués cap resolució. (18) Fet i fet, el 1913, ja amb 

l'eixample aprovat, el mestre Pere Navarro i Vidal, 

indicant les disposicions oficials corresponents, encara 

insistí en que 

"no se concedan licencias para edificaciones sin intervención 

facultativa, al objeto de evitar los perjuicios profesionales que se 

le causan, fundándose para ello en diferentes disposiciones y 

textos legales." (19) 

En aquesta ocasió, l'informe de la Comissió de 

Policia i Obres coincidí amb la proposta de Navarro i fou 

del parer que 

"no se admita ni curse ninguna solicitud de obras que afecten al 

ornato público de la población si no va autorizada con la firma 

de persona facultativa encargada de la dirección de las mismas, 

sin cuyo requisito o formalidad no podrá concederse licencia 

para su ejecución, aunque fueren de escasa importancia." 

L'Ajuntament aprovà l'informe de la Comissió i, 

per unanimitat, es prengué l'acord de 

"establecer la prohibición de admitir y cursar solicitudes 

pidiendo licencia para obras que afecten al ornato público si no 

van autorizadas con la firma de persona facultativa." (20) 

Tanmateix, aquests acords no s'acomplien i les 

llicències es continuaven donant no ja sense direcció 

técnica, sino també sense plànols. Així, el 19-12-1923, 

després del pronunciament de Primo de Rivera, en una 

sessió municipal prengué la paraula 

"el vecino Don José Gómez Valdivia, quien dió la bienvenida a 

la presidencia diciendo que puede ser el ángel tutelar de este 

desgraciado pueblo." 

Gómez es queixava que els edificis no eren 

dirigts 

"por arquitectos o auxiliares de estos, única manera de que se 

guardasen las debidas alineaciones." 

Gómez també al·ludia a la inobservància de les 

prescripcions sobre condicions higièniques, per la qual 

cosa demanava que a la sol·licitud de llicència 
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s'acompanyàs un plànol i 

"fuera éste examinado por la Autoridad Sanitaria, y después de 

construída la nueva vivienda, y antes de ser habitada, con el fin 

de no permitir su ocupación si no reune las condiciones que la 

ley exige." (21) 

Però l'obligatorietat de la intervenció dels 

arquitectes en les obres no quedà definitivament 

establerta fins el 1935, quan el mateix governador 

escrigué a l'Ajuntament, per mor d'una ordre inserta en el 

Butlleti Oficial, recordant la necessitat de no fer 

"obras de nueva planta sin intervención de arquitecto, 

suspendiendo las que pudiera haber en ejecución." 

L'Ajuntament acordà complimentar l'ordre i que 

"el secretario de la corporación realice una gestión cerca de los 

dos arquitectos que existen en esta ciudad al objeto de 

compaginar el más exacto cumplimiento de lo legislado en ésta 

materia." (22) 

Finalment, pel que fa a la disciplina urbanística, 

assenyalem que ja el 1909 l'Ajuntament imposà una multa 

a una empresa per començar obres sense permís "en el 

punto denominado el salitre." (23) Però no fou fins els 

anys vint, quan ja era habitual la pràctica d'obtenir la 

llicència municipal prèvia, quan vingué a ser sistemàtica 

l'obertura d'expedients d'infracció urbanística per obrar 

sense llicència o per no ajustar-se a l'alineació donada per 

l'Ajuntament. Així, el 1922, amb motiu de donar llicència 

d'obres a una fàbrica que els regidors sabien que ja s'havia 

començat, la Corporació tractà d'aquests edificis 

construïts sense llicència i considerà que eren situacions 

"muy de lamentar, porque contribuyen a restar prestigio a la 

autoridad constituída", 

per la qual cosa es proposava sancionar fortament 

l'infractor. També es tractà d'un altre cas, en el qual, en 

anar el tècnic municipal a donar la llicència, comprovà 

que ja s'havia començat l'obra, encara que s'havia guardat 

"la alineación general de la calle." (24) Això implicà que 

immediatament es començaren a imposar multes per 

construir sense llicència, (25) fins el punt que el 1923, 

juntament amb una gran activitat en obres privades, 

l'Ajuntament imposà nombroses multes per haver fet 

obres sense permís i imposà un ferm control perquè no es 

començassen obres sense tenir l'alineació oficial. (26) 

Així, el 1924 se li obria un expedient d'infracció al propi 

ex-alcalde Tomàs Alonso i Blasco per haver fet obres 

sense llicència en la seua fàbrica d'algeps situada als 

carrers de Cristòfol Sanz i de Rupert Chapí, (27) a 

l'eixample. Així mateix començaren a produir-se algunes 

denegacions de llicència, com ara el 1923, quan es denegà 

un permís de construcció d'una casa en el carrer de la 

Torre, 

"por tener acordado el Ayuntamiento no conceder permisos para 

edificar en dicho punto mientras no se ponga en las debidas 

condiciones la vertiente de la Torre." (28) 

Als anys vint es continuà també amb una certa 

política d'ordres d'execució, com ara una ordre a 

l'Alcoraia el 1924 de derrocar la font que tenia en la plaça 

d'Anselm Clavé, ara dita del Pont. (29) A fi de comptes, 

es tractava d'un primerenc inici d'exercir la disciplina 

urbanística, una política urbana d'intervenció municipal 

en el control i en la policia urbana, precisament en uns 

anys al llarg dels quals es demanaven llicències ja com a 

cosa habitual, fins i tot per a fer obres petites, com ara 

instal·lar tendals de lona, marquesines, etc. i l'Ajuntament 

fins i tot prohibia l'ocupació de via pública, com ara el 

tancament amb vidres de la marquesina de Clara Bernad i 

Valero a la plaça de Baix el 1911. (30) 

El 1933 l'Ajuntament fins i tot acordà impulsar 

la realització pels particulars de cinc tipus d'obres que 

calia fer a la ciutat i per a les quals no hi havia diners 

públics. Totes tendien a millorar l'ornat dels edificis i eren 

les següents: 

"1. Derribo y reconstrucción de casas que se hallan en estado 

ruinoso; 2. Acerado de calles de nueva construcción y casco 

viejo; 3. Higienización de viviendas que se hallan en deficientes 

condiciones de salubridad e higiene; 4. Vallado de solares sin 

edificar; 5. Enlucido de las fachadas que no hayan sido 

reformadas en el plazo que señaló el Ayuntamiento como 

voluntario y gratuito." (31) 

També el 1933, el primer any que l'arquitecte 

Pérez i Aracil ocupà el càrrec de municipal, s'establiren 

les normes fetes per ell per al tancat de solars, una de les 

primeres intervencions de l'arquitecte en la normativa 

urbanística elxana. Es fixava que la tanca havia de tenir 

dos metres d'altura a comptar des de la rasant, situar-se a 

la línia oficial, tenir una porta per a poder entrar a 

l'interior, tenir la superfície exterior llisa i enlluïda i 

construir-se 

"de madera pintada al óleo o de tabique de ladrillo llamado de 

panderete, con los apoyos o apeos necesarios que aseguren su 

solidez." (32) 

El treball del primer arquitecte municipal que hi 

havia a Elx es va sentir en múltiples aspectes de la vida 

urbana i així, a les poques setmanes es dictaven també 

normes per a l'enlluït de les façanes que s'havien 

d'endinsar segons una nova alineació, amb la base que 

l'enlluït d'aquestes façanes es permetria només en els 

cassos en que, segons l'informe de l'arquitecte, no es fes 

perllongar la vida de l'edifici. (33) 
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(0l) Libro de Cabildos, acta del 17-11-1906, AHME. 
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(07) Ajuntament d'Elx, Condiciones técnico-sanitarias para la 

edificación de casas de nueva planta y reparación de las 

existentes, 1924. 

(08) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 128. 
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01. TÈCNICS MUNICIPALS 

 

El mestre Pere Navarro, qui com hem vist fou nomenat 

mestre d'obres municipal el 11-12-1897, fou el primer 

tècnic al servei de la Corporació que hagué de veure i 

d'informar sol·licituds de llicències d'obra, més enllà de la 

tasca de reparació o de projectació d'edificis o d'espais 

públics a la qual s'havien limitat els mestres d'obres 

titulars de la vila del set-cents i del vuit-cents. Navarro 

fou, diguem-ne, l'antecessor immediat dels arquitectes 

municipals d'ara i el primer que començà a acomplir les 

seues funcions. Això implicava un cert poder executiu 

dins de l'Ajuntament, el qual ja li fou retret el 1911, 

implicant-lo en l'ambient d'enfrontament que hi havia 

entre regidors i fins i tot entre regidors i funcionaris. Així, 

quan la instància d'un particular, en la qual demanava una 

llicència d'obres, anà directament al Ple, informada pel 

mestre Navarro sense que la Corporació ho hagués 

demanat, s'acordà, a proposta d'un regidor visiblement 

irritat, retreure-li aquell informe fet sense el pertinent 

encàrrec i recordar que 

"sólo el Ayuntamiento es el llamado, si lo estima necesario, a 

ordenar que se verifique el informe del perito de la 

Corporación." (01) 

En aquest ambient no gaire favorable als tècnics 

municipals, quan Navarro va morir el 1916 no s'ocupà el 

càrrec de mestre titular de la vila, potser perquè havia 

assolit massa poder dins de l'Ajuntament per al gust 

d'alguns membres de la Corporació. Així, durant uns anys 

l'Ajuntament d'Elx continuà fent les obres directament 

amb un paleta si eren reparacions, taxacions o informes, o 

bé, si es tractava d'obres d'una certa envergadura, acudint 

als arquitectes o enginyers de fora que s'acostaven a la 

ciutat. (02) Certament, amb Pere Navarro moria el nexe 

d'unió entre els tècnics de la construcció habituals a Elx 

durant el vuit-cents, els mestres d'obres acadèmics o 

d'escola, i els tècnics del segle XX, els arquitectes d'escola 

superior d'arquitectura. Com diem, mort Navarro, 

s'intentà que el paper de tècnic municipal l'ocupàs Josep 

Penalva, un mestre albanyil. Tanmateix, les necessitats 

reals de la ciutat superaven amb molt aquestes curtes 

mires de la Corporació i el 1922, quan Vicent Serrano i 

Serrano se n'isqué 26 cm. de l'alineació assenyalada per 

l'Ajuntament per a la casa nova del carrer de Sant Jordi, 

es proposà que, per tal d'evitar cassos semblants calia 

nomenar 

"una persona perito del Ayuntamiento que marque las líneas de 

las edificaciones, a fin de que al dictaminar la Comisión lo haga 

a base de una opinión facultativa, cuyos honorarios satisfarán 

los dueños de cada uno de los edificios que se trata de construir 

o reconstruir." 

En un primer moment es proposà per a ocupar 

aquest càrrec el pèrit agrònom Francesc Picó i Ripoll, 

autor, com hem vist, del traçat de diversos barris a Elx. 

L'Ajuntament acordà comunicar-li la proposta a 

l'interessat per tal de saber si estava conforme i, en cas 

afirmatiu, perquè presentàs una tarifa en cada cas 

d'alineació. (03) I es degué arribar a un acord, ja que a les 

poques setmanes, el 19-05-1922, la Corporació ja donava 

llicències informades pel "perito técnico." (04) 

Tanmateix, la tasca de Picó a penes durà mig any, ja que 

el 20-10-1922 presentà la dimissió com a municipal, 

al·legant que no podia atendre el càrrec per les seues 

obligacions professionals. (05) 

A finals de l'any següent, el 26-12-1923, després 

del pronunciament de Primo de Rivera, l'Ajuntament 

contractà el primer tècnic superior amb que comptà el 

municipi, el qual, curiosament, no fou un arquitecte, com 

era habitual arreu l'estat, sino un enginyer de camins, 

Sebastià Canales i Mira-Perceval. Segons l'acta 

corresponent de la sessió municipal, el nomenament es 

féu per unanimitat i amb aquesta mesura, com en el cas de 

Picó, es pretenia més controlar l'edificació privada, que 

no pas la projectació i la direcció de les obres municipals. 

En efecte, el nomenament d'aquest "perito técnico", com 

se l'anomenava, era tan sols per a 

"el estudio y replanteo de alineaciones y rasantes de las obras 

que se ejecuten en ésta población, así como para proyectar, 

informar y reconocer dichas obras." 

Es fixava, així mateix, que Canales 

"percibiría por sus trabajos los honorarios señalados en la tarifa 

aprobada por la Corporación Municipal en la sesión de 10 de 

noviembre de 1922." (06) 

Malgrat l'escassa dedicació que l'Ajuntament demanava a 

Canales, la seua tasca urbanística a Elx fou important i 

tingué prou repercussió en l'opinió pública, encara que no 

fos més que pels seus articles de premsa sobre l'eixample 

i pel seu mateix plànol de l'eixample de ponent, amb la 

definició del parc del Vinalopó, el passeig del País 

Valencià, les places d'Espanya, del Bisbe Siuri i de 

Crevillent i els amplis carrers de Josep Maria Buck i del 

Capità Antoni Mena. Canales també havia redactat el 

1924, segons deia ell mateix, un projecte d'eixamplament 

dels voltants de Santa Maria, del qual no tenim cap altra 

notícia. En tant que personatge públic, l'enginyer Canales 

va rebre un bon tracte per part d'alguns periòdics, però 

d'altres posaren en dubte les seues actuacions a l'hora de 
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donar línies i rasants, sobretot a l'hora de concedir o no 

una llicència. Curiosament, com a motiu disciplinar, per a 

exposar les seues raons davant aquests atacs, Canales es 

remetia a les ordenances municipals de Madrid i de 

Barcelona. És d'interès anotar també que aquests anys 

s'aguditzaren els temes de control urbanístic en l'opinió 

pública i que aquests temes evolucionaren en les normes 

locals, sobretot amb la presència dels tècnics al servei de 

l'administració. Així, el 1924, El Papagayo publicà una 

crònica en la qual es dubtava de l'honradesa i capacitat de 

l'enginyer en una actuació concreta del municipi: 

"si los antiguos regidores toleraron la línea de la casa de la Sra. 

Vda. de Serrano, los de ahora no debieron permitir la del 

inmueble donde, en la misma plaza Mayor, tiene instalado su 

garage el Zurdo, como tampoco la espectativa de la calle Obispo 

Rocamora, frente a la puerta llamada del Sol, de Santa María, y 

de la calle San Juan, esquina a la de Retor." 

Canales contestà al periòdic Renovación, ja que 

va sentir atacat el seu prestigi professional. És aquest un 

interessant document, ben expressiu de la sensibilitat que 

els anys vint tenia la ciutat d'Elx envers els temes urbans i 

administratius. Canales deia que 

"el Ayuntamiento toma los acuerdos de obras después de mi 

informe como Ingeniero Municipal. En las obras indicadas, 

exceptuando la de Serrano, en la que no pude intervenir, mis 

informes han coincidido con los acuerdos tomados, por lo que 

considero que el suelto de El Papagayo ataca mi prestigio 

profesional y me obliga a aclarar lo ocurrido en cada caso. El 

José Javaloyes Orts (a) El Zurdo solicitó enlucir la fachada de 

una casa de la plaza Mayor. No existiendo en Elche ordenanzas 

municipales, he tomado como fundamento de mis informes el 

espíritu de las ordenanzas municipales de Madrid y Barcelona. 

Las de Madrid, en su artículo 810 autorizan para revocar y, por 

lo tanto, enlucir las fachadas de las casas salientes de alineación 

oficial; las de Barcelona, en el articulo 175 permiten que se 

ejecuten todas aquellas obras que se dirijan a mejorar el aspecto 

de una finca o a aumentar sus productos, aunque estas obras 

afecten a las fachadas que están fuera de la línea. En Elche no 

existe proyecto de alineaciones, pero aunque existiese, por lo 

indicado se ve que no cabía denegar al Javaloyes una obra que 

solamente iba a mejorar el aspecto de su finca. Ahora, desde la 

publicación del Estatuto, tienen los Ayuntamientos nuevas 

facultades, y al tener un plan de alineado cabe denegar obras de 

esa naturaleza, pues el artículo 30 del Reglamento sobre Obras, 

Servicios y Bienes Municipales publicado el 10 de julio de este 

año, dispone que los Ayuntamientos prohibirán toda clase de 

recalzo o consolidación parcial o total de edificios situados 

fuera de línea en la parte afectada por la alineación defectuosa. 

Pero la obra del Zurdo se realizó varios meses antes de julio. El 

propietario de la casa en obras en Obispo Rocamora tenía 

permiso para construir, concedido por uno de los Ayuntamientos 

pasados. La comisión de obras no ha aceptado la validez de ese 

permiso y se ha obligado a que la edificación tome la alineación 

que resulta en el proyecto que he hecho de ensanche de los 

alrededores de Santa María. La casa de la calle San Juan, 

esquina a Retor, estaba en estado ruinoso, denuncié esto al 

Alcalde y se convino con el dueño derribar la parte que 

amenazaba el tránsito público. Se ha intentado edificar sin 

remeter la fachada, el Ayuntamiento no lo ha consentido, y 

actualmente se gestiona la expropiación de la parte afectada por 

la alineación. El suelto de El Papagayo está hecho con mala fe, 

francamente. Cuando continuamente se trabaja por mejorar el 

aspecto de Elche, y cuando todo el Ayuntamiento 

incesantemente me mueve a estudiar soluciones para el 

deficientísimo alineado de la población, no es tolerable que la 

mala fé se manifieste en forma tan descarada como en el escrito 

antes mencionado." (07) 

Canales treballà uns anys a l'Ajuntament, pero el 

1927 ja el trobem com a enginyer municipal d'Alacant, 

càrrec que ocupà durant els anys trenta, ja que aquell any 

l'alcalde de la ciutat veïna li encomanava la redacció del 

projecte de sanejament del barranc de l'Albufereta. (08) 

Com a enginyer municipal, segons Calduch, Canales féu 

també el plànol de la Muntanyeta a la mateixa ciutat 

d'Alacant. 

Després de la marxa de Canales i fins la 

contractació de l'arquitecte Pérez i Aracil, a l'Ajuntament 

d'Elx només hi hagué un aparellador, Francesc Martínez i 

Quesada, qui ocupava la plaça en propietat. Així, el 1928 

es donà compte a l'Ajuntament Ple de l'expedient instruït 

"para proveer en propiedad, y mediante concurso, el cargo de 

Aparejador titular de obras de este Ayuntamiento, y de las 

condiciones redactadas al efecto por la Comisión de Hacienda." 

L'expedient s'aprovà i s'acordà publicar el 

corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 

(09) Al concurs es va presentar únicament l'aparellador 

Francesc Martínez i Quesada, el qual fou nomenat per al 

càrrec, amb un sou anual de 2.500 ptes. (10) Amb la 

contractació de l'aparellador Quesada augmentaren els 

projectes fets des del mateix Ajuntament i començà a 

parlar-se ja d'una oficina tècnica. Així, el mateix 1928, 

amb motiu de la construcció de les escoles graduades es 

deia ja que l'edifici s'havia de fer segons el projecte 

redactat per l'oficina tècnica de l'Ajuntament. (11) 

Tanmateix, com veurem, en diverses ocasions alguns 

projectes de l'aparellador, com ara un dipòsit d'aigua el 

1930 o una ampliació de l'eixample el 1932, van haver de 

ser refets o signats per l'enginyer Canales, per la qual cosa 

no es pot parlar pròpiament d'oficina tècnica municipal 

fins l'incorporació a l'Ajuntament de l'arquitecte Pérez i 

Aracil el 1933. Amb l'aparellador Martínez i Quesada es 

començà a plantejar també la dedicació dels tècnics 

municipals, ja que el 1932 s'obrí un expedient sobre 

errors en la taxació de terrenys i un regidor manifestà que 

era sabut que l'aparellador municipal, 

"durante las horas oficiales de oficina, se dedicaba a la 

realización de trabajos particulares, cosa a juicio del dicente 

incorrecta y algunas veces inmoral, como sucede principalmente 

con la confección de planos para construcciones particulares, 

puesto que el técnico revisa lo que él mismo ha redactado y 

cobrado." 

Tan greu semblà l'assumpte a la Corporació que, 

després d'innumerables debats i discussions en diferents 

sessions de l'Ajuntament, se'l va suspendre quinze dies 

d'ocupació i de sou. (12) 

Però a començament de l'any següent, el 1933, 

es donà compte a l'Ajuntament de la instància de Santiago 

Pérez i Aracil, "solicitando se le nombre arquitecto 

municipal, con carácter interino." La Corporació 

considerà que 
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"la petición, más bien es un ofrecimiento de servicios y teniendo 

muy en cuenta que la importancia y el número de obras que en 

la ciudad se realizan exigen la existencia de un técnico 

municipal titulado de arquitecto", 

acordà nomenar-lo arquitecte municipal amb caràcter 

d'interinitat i sense cap retribució econòmica. (13) 

Probablement degut als antecedents de l'aparellador 

municipal, des del primer moment que començà a 

treballar Pérez i Aracil a l'Ajuntament, la Corporació 

acordà, cas per cas, que totes les sol·licituds de llicència 

passassen a informe de l'arquitecte municipal, com també 

també l'assenyalament de les línies dels nous edificis. (14) 

I uns mesos després, vistos els bons resultats que havia 

donat la tasca de don Santiago l'Ajuntament acordà crear 

la plaça d'arquitecte municipal i designar-lo interinament 

per a ocupar-la. (15) El 1935, la Comissió Gestora de 

l'Ajuntament, de caràcter dretà, també satisfeta pel 

comportament professional de Pérez i Aracil resolgué el 

concurs per a proveïr la plaça d'arquitecte municipal i el 

nomenà entre els tres aspirants, (Antoni Vicens i Moltó i 

Enric López i Izquierdo eren els altres dos) ja que 

considerà 

"que viene desempeñando interinamente el mencionado destino 

a satisfacción de todos desde hace bastante tiempo." (16) 

Amb Pérez i Aracil el paper dels tècnics 

municipals continuava sent, com en el temps del mestre 

d'obres Pere Navarro, prioritàriament burocràtic i de 

control de la disciplina urbanística, més que no pas de 

creació d'arquitectura ni de ciutat, si exceptuem els 

projectes de grups escolars, gairebé tots ells seriats. Fet i 

fet, la major part dels projectes arquitectònics d'interès 

que van fer a Elx tant Aracil com Serrano, l'altre 

arquitecte municipal de la postguerra, els redactaren als 

seus estudis privats, no a l'Ajuntament. Una altra faceta 

que prengué sota el seu càrrec Pérez i Aracil fou la 

urbanística, tant pel que fa al planejament com a les obres 

d'urbanització, de les quals, fins aleshores, com ja hem 

vist, se n'havien ocupat el mestre Navarro i l'enginyer 

Canales. Aquesta tasca urbanística de Pérez i Aracil 

culminà amb el Pla General d'Ordenació Urbana del 

1962, el primer document global modern per a regir la 

transformació de la ciutat. 

Pel que fa a l'altre arquitecte d'Elx que començà 

a treballar els anys trenta, Antoni Serrano i Peral, 

recordem l'agraïment que li féu l'Ajuntament republicà el 

1933 per la seua col·laboració en la defensa del palmerar, 

quan era encara un estudiant a Madrid. Pel que fa a la 

primera notícia als llibres d'actes municipals relativa al 

seu exercici professional la trobem el 1935, quan, com 

hem vist, la Comissió Gestora acordà posar-se en contacte 

amb els dos arquitectes que hi havia a Elx per a 

complimentar l'ordre del govern civil relativa a que no es 

fessen obres de nova planta sense la intervenció 

d'arquitecte. No tenim notícia de l'incorporació de 

Serrano a l'Ajuntament, pero en un acta de gener del 1936 

ja apareixia ell, i no Pérez i Aracil, com l'arquitecte que 

informava una llicència d'obres. (17) Tanmateix, aquest 

fet ens resulta estrany i pensem que pot deure's a un error 

de l'escrivent, qui posà el nom d'un arquitecte pel de 

l'altre, com no fos una substitució molt puntual. Amb tot, 

el 13-10-1937, en plena guerra d'Espanya, Aracil demanà 

que l'Ajuntament donàs forma oficial a "la colaboración 

que le viene prestando su compañero, Sr. Serrano", qui, 

segons exposà, li ajudava en les obres de la portada 

d'aigua i les del clavegueram. Tanmateix el Consell, d'una 

forma despectiva, decidí no prendre en compte, 

"por extemporànea, la petición de que se de carácter oficial a la 

colaboración del arquitecto Serrano, pues si este señor se cree 

con derecho a ello, debe formular él su petición directamente." 

(18) 

Uns mesos després, el 01-12-1937, s'aclarien els 

motius polítics d'aquest acord, ja que un conseller exposà 

que 

"Antonio Serrano Peral figura en los requisitos de la J.A.P. [?] 

y, por lo tanto, no puede ser elemento de confianza", 

per la qual cosa demanava 

"que se tenga en cuenta a efectos de la intervención que pudiera 

tener en la confección de refugios." 

Un altre conseller, comunista, proposava que, si 

això era cert, 

"se tomen respecto del indivíduo de que se trata las mismas 

medidas que con el resto de desafectos." 

L'alcalde va intercedir i digué que ja es farien 

averiguacions i s'adoptarien les mesures oportunes. (19) 

Però la guerra ho precipità tot. En febrer del 1938 el 

Consell municipal veié una instància de Pérez i Aracil on 

comunicava que havia rebut ordre de la secció central 

d'obres de la 

"Subsecretaría de armamento para que se incorpore con toda 

urgencia a dicha oficina central en Barcelona." 

Per tant demanava tres mesos de permís sense 

sou, 

"con la seguridad de que en dicho plazo podrá organizar aquella 

sección y reintegrarse a su cargo en ésta." 

El Consell concedí la llicència amb el prec que 

"acortara cuanto fuera posible su ausencia." (20) A finals 

d'abril del 1938 es donà la notícia que havien estat 

empresonats l'arxiver i l'aparellador municipals, per la 

qual cosa no hi quedava ningú a l'oficina d'obres. Per la 

seua banda, l'arquitecte escrivia que havia estat movilitzat 

el seu reemplaç i havia d'anar-se'n. (21) I encara en 

novembre del 1938, Pérez i Aracil va escriure des del 

front, donant instruccions 

"sobre obras de alcantarillado, proyectos y materiales de 

construcción." 

En l'acta no s'especificava res més sobre els 

temes als quals s'hi referia, però és de destacar l'interès de 

l'arquitecte per les tasques que desenvolupava a 

l'Ajuntament d'Elx, fins i tot en plena guerra. (22) 

 

NOTES  

(01) Libro de Cabildos, acta del 19-05-1911, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 11-08-1916, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 21-04-1922, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 19-05-1922, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 20-10-1922, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 26-12-1923, AHME. 

(07) Sebastian Canales, "En defensa propia", Renovación, 

16-11-1924, p. s/n. 

(08) Margarita Box, Humedales y áreas lacustres, 1987, p. 195. 
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(09) Ayuntamiento Pleno, acta del 24-04-1928, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 12-06-1928, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 01-10-1928, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 19-10-1932, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 06-01-1933, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 20-01-1933, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 28-04-1933, AHME. 

(16) Comisión Gestora, acta del 15-03-1935, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 08-01-1936, AHME. 

(18) Consejo Municipal, acta del 13-10-1937, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 01-12-1937, AHME. 

(20) Ibídem, acta del 09-02-1938, AHME. 

(21) Ibídem, acta del 20-04-1938, AHME. 

(22) Ibídem, acta del 30-11-1938, AHME. 

 

02. REFORMA DE LA CIUTAT ANTIGA 

 

Als origens de la urbanística el plànol regulador era 

sobretot, com assenyala Piccinato, un plànol d'eixample, 

un mode d'organitzar l'espai urbà futur portant la ciutat on 

abans era camp. Pel que fa a la ciutat existent se 

n'ocupava el plànol de transformació, amb la qual cosa, 

per primera vegada, el centre històric fou aïllat del 

programa general de creixença de la ciutat i esdevingué 

un terreny per a l'exercicici cultural d'arquitectes i 

arqueòlegs. (01) A Elx, els projectes de reforma de la 

ciutat antiga a començament del nou-cents es referiren 

preferentment al traçat d'alineacions, la qual cosa, 

sobretot si l'objecte del projecte era un carrer sencer, ja 

era un gran canvi respecte a les reformes urbanes del 

segle anterior, quan, si deixem de banda l'obertura 

totalment exnovo d'alguns carrers, com ara el de la 

Victòria i places com ara les de l'Espart i del Mercat i la 

Glorieta, les reformes urbanes quedaren reduïdes a la 

reforma indivídual dels edificis, especialment els de la 

Corredora. Certament, aquestes reformes urbanes 

plantejades durant les primeres dècades del nou-cents 

distaven molt dels extensos projectes de reformes urbanes 

a les grans ciutats europees, com ara València on, com és 

sabut, el 1907 l'arquitecte Frederic Aymamí confeccionà 

un pla de reforma interior, aprovat el 1912, que feren seu 

els ajuntaments republicans, encara que no el realitzaren 

mai. on es preveia fer la Gran Via de l'Oest, entre Sant 

Agustí i el pont de Sant Josep, l'ampliació de la plaça de 

la Reina fins la seu, i l'avinguda del Real entre la plaça de 

la Reina i el pont del Real, a més d'ampliar el carrer dels 

Serrans i formar places enfront de la Generalitat, l'Escola 

Pia, el Mercat, la Misericòrdia, etc. També el 1928 

s'aprovà un altre pla de reforma interior, obra de Xavier 

Goerlich, el qual preveia l'ampliació de carrers existents i 

l'obertura de nous carrers. (02) 

Les reformes urbanes de les primeres dècades 

del nou-cents a Elx giraren al voltant de la Corredora, 

com a eix central de la ciutat. En efecte, com observa 

Gozálvez, el 1930, al igual que en les dècades següents, 

tota la vida pública d'Elx, especialment el comerç i 

l'esbargiment girava al voltant de la Corredora. Mentre 

que el comerç ordinari, pràcticament reduït als 

comestibles, es distribuïa regularment per tota la ciutat, el 

comerç extraordinari, reduït a articles no comestibles, 

presentava una "concentración espectacular", en paraules 

de Gozálvez, en el carrer del Salvador i en la Corredora, 

entre la plaça de Baix i la Glorieta, a més d'alguns 

comerços existents al nord de la Corredora i alguns altres 

que començaven a ocupar ja el carrer de la Reina 

Victòria. Pel que fa als cafès i als bars també s'agrupaven 

al voltant de la Glorieta. (03) D'altra banda, com a molts 

altres llocs, les reformes urbanes implicaren la 

desaparició d'importants vestigis medievals, bé per a 

construir nous edificis, bé per a ampliar l'espai públic. 

Així, en abril del 1899 (o del 1902, segons una altra 

notícia) fou derrocada la important torre de Vill, al cantó 

sud-est de la vila murada, en l'encreuament de la 

Corredora i el carrer del Trinquet. (04) Amb aquests 

enderrocs es donava pas a Elx a edificis de gust 

modernista, amb relleus ornamentals seriats, la 

construcció dels quals conllevà una transformació en la 

imatge de la ciutat burgesa gràcies a l'arquitectura. 

També el 1910, per primera vegada a Elx, alguns 

veïns del carrer del Salvador, summament estret però de 

gran importància comercial, demanaren que fos una via 

només per a transeunts i que hi quedàs prohibit el trànsit 

rodat. El 10-04-1910 el periòdic La Libertad indicava que 

"la mayoría de los propietarios y los vecinos de la calle del 

Salvador le han pedido al alcalde que condene el tránsito de 

carruages por aquella calle, comprometiéndose a colocar, 

después de pavimentar el piso, tres potentes focos de luz 

eléctrica, para que resulte la calle del Salvador una vía dedicada 

a paseo, como la calle Mayor de Alicante, la Platería en Murcia 

o la de San Vicente en Valencia." 

Uns dies després s'hi feien obres d'urbanització i 

el 29-05-1910 el mateix periòdic La Libertad deia que ja 

s'havia acabat l'embaldosat de les voravies. (05) El carrer, 

però, no es va tancar al trànsit rodat en aquesta ocasió, ja 

que la demanda per a deixar-lo només per a transeunts 

arribà a l'Ajuntament, segons els llibres d'actes 

municipals, el 1917, quan diversos veïns demanaren que 

s'hi prohibís el trànsit de vehicles. (06) Tanmateix, com 

que un altre grup de veïns demanà justament el contrari, 

que no s'hi prohibís el trànsit de vehicles, l'Ajuntament 

acordà finalment que el trànsit només aniria en una 

direcció, de sud a nord, i només els carruatges de luxe i 

els d'una sola cavalleria. (07) 

Un dels primers carrers que fou objecte de 

realineació fou el Nou de Sant Antoni, definit com 

"tortuosa calle" a les actes municipals, del qual el 1904 

l'Ajuntament encarregà un projecte d'alineació a Pere 

Navarro 

"para que haya unidad de criterio en la autorización de las obras 

que se proyectan." 

El 13-08-1904 l'Ajuntament va veure el projecte 

i el passà a informe de la Comissió de Policia i Obres. 

(08) Un altre carrer que es tractà d'ampliar el 14-10-1921 

fou el de la Mare de Déu de la Llet, en el raval de Sant 

Joan. (09) També hi havia el 1924, com hem vist, el 

projecte d'eixamplament dels voltants de Santa Maria, 

redactat per l'enginyer municipal Sebastià Canales. 

Certament, projectes d'aquesta mena, en els quals 

s'aplicava la tècnica de les alineacions per tal d'ocupar o 

cedir trossos de via pública, foren ja una pràctica habitual 
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al llarg del nou-cents i, a partir de la Dictadura, des de 

l'Ajuntament no es donava cap importància a aquestes 

actuacions puntuals, mentre que des de la premsa les 

queixes solien venir pel fet que no fossen més abundants. 

Una altra reforma duta a terme a començament del nou-

cents fou la venda dels atzucacs que encara quedaven a 

Elx, molts dels quals ningú no havia volgut comprar en 

eixir a subhasta els anys anteriors. Així, el 1915, es van 

vendre per 50 ptes. 200 m2 de l'atzucac del Cortijo, el 

qual es trobava situat al nord de la plaça de la Fruita i 

limitava per ponent amb el riu Vinalopó. (10) El 1918 es 

proposà també vendre com a sobrant de via pública el 

terreny del carreró que anava des de la plaça de les 

Barques al carrer d'Alfons XII ço és 

"del terreno que ocupa el callejón que, desde la plaza de 

Cervantes, da acceso a la carretera." (11) 

Recordem que aquest era un dels terrenys que ja 

s'havien intentat vendre nombroses vegades durant les 

dècades anteriors. En aquesta ocasió s'aprovà la venda 

d'una parcel·la de 71 m2, part del carreró de les Barques, 

situada vora la carretera, taxada en 1.000 ptes.; 

l'Ajuntament havia de fer una paret per tal de separar 

aquesta parcel·la de la resta del carreró i, a més, s'havia 

de construir un albelló per a les aigües pluvials. (12) 

Encara que, com veiem, les noves alineacions 

aprofitaven tant perquè els particulars cedissen via 

pública com perquè n'ocupassen, a partir del 1918 notem 

un canvi en la sensibilitat municipal en el sentit d'evitar la 

venda d'allò que ja era carrer, postura ja exposada, com 

hem vist, pel periòdic El Bou el 1884. Com era habitual, 

la proposta la féu el regidor socialista Vives, qui, en el 

moment d'aprovar-se per l'Ajuntament una ocupació de 

30 m2 sobrants de via pública en la plaça de Polo, en el 

raval de Santa Teresa, exposà que es tingués en compte la 

conveniència de 

"no estrechar las calles de la población al concederse terrenos 

como el que se refiere la instància sino, antes al contrario, debe 

procurarse ir ensanchando todas las calles." (13) 

Però malgrat les bones intencions, es continuà tant amb 

l'ocupació de part de la via pública per a fer nous edificis, 

com amb la cessió de part dels solars a la via pública. 

Així, el 1919, en una mateixa sessió, es van veure tres 

informes del mestre albanyil Josep Penalva: l'un era per a 

vendre 16 m2 de la plaça de Baix, valorats en 670 ptes., 

destinats a la reconstrucció de la posada de la Lluna, els 

altres dos eren per a fer dues cessions a via pública en el 

carrer Major, en una de les quals l'Ajuntament pagava 

120 ptes. per 10 m2 i en l'altra 331 ptes. per 27 m2. (14) 

En ocasions, però, es plantejà també l'eixamplament de 

certs espais públics, com ara el 1926, quan l'alcalde 

exposà la necessitat d'ampliar la plaça de l'Ereta Alta, per 

a la qual cosa s'havia d'expropiar una casa, "la única que 

existe, casi en el centro de dicha plaza"; l'enginyer 

municipal inspeccionà, mesurà i valorà l'immoble, el qual 

es trobava en estat de ruïna i ocupava una superficie de 

103 m2.; fou valorat en 8.000 ptes. i l'Ajuntament Ple 

aprovà la gestió i la valoració. (15) 

Aquestes actuacions, però, es trobaven disperses 

arreu la ciutat antiga i no fou fins els anys de la 

Dictadura, després de l'estada dels alumnes de Cort, quan 

es plantejà l'obertura de dues importants noves vies de 

comunicació, les quals havien d'unir diferents zones 

d'Elx: una havia d'anar cap al sud, era prolongació del 

carrer d'Alfons XII i ja havia estat dibuixada pels alumnes 

de Cort; l'altra anava cap al nord i era prolongació del 

carrer de la Porta d'Alacant. Així, el 02-01-1924 el 

delegat governatiu, que presidia la sessió de l'Ajuntament, 

presentà un extens programa de govern on, entre altres 

coses, exposava que 

"se precisa llevar a cabo la prolongación de la calle de San Juan 

hasta unirla con la de Alfonso XII, pues de ello resultará una 

hermosa vía de comunicación del centro de la población con el 

arrabal de San Juan." 

Segons es deia, 

"también es indispensable la prolongación de la calle proyectada 

en el camino llamado de los Molinos, no debiéndose consentir 

edificaciones tal como en la actualidad está, sino señalando una 

línea recta que permita el abrir una espaciosa vía hacia el Norte 

de la población." (16) 

Aquesta proposta del 1924 no anà endavant, 

però el 02-09-1931, a proposta del president de la 

Comissió de Vies i Obres, l'ajuntament republicà tornà a 

acordar l'inici de l'expedient per a obrir la primera 

d'aquestes vies, ço és 

"que se proyecte la reforma y prolongación de la calle Capitán 

Sediles y su enlace con la de San Juan." (17) 

A partir d'aquest moment, la necessitat de 

reformar els barris antics d'Elx, derrocant cases o, fins i 

tot, illes completes per a aconseguir l'ornat de la població, 

féu fortuna i tingué conseqüències els anys de després de 

la guerra. Així, les reformes urbanes, com abans 

l'eixample o la protecció de les palmeres, era un tema 

habitual en l'opinió pública el 1933, quan un articulista 

ironitzava pel fet que l'Ajuntament republicà canviava el 

nom dels carrers i permetia la tala d'horts de palmeres, 

però no manava enderrocar cap barri per a millorar l'ornat 

d'Elx: 

"Vamos a entonar un canto jeremíaco en honor de las calles de 

Elche que por acuerdo de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, 

el dia 3 del actual, van a desaparecer. Naturalmente que no se va 

a demoler ningún barrio ni lugar céntrico para embellecer el 

ornato de nuestra ciudad, pues aquí lo único que demolemos o 

arrasamos son los huertos de palmeras. [...] Si las calles no son 

arrasadas, son demolidos sus nombres, mal que proviene de 

tiempos de la dictadura y no lleva trazas de acabar. Nos parece 

muy bien lo de limpiar a Elche de santos, aunque entre ellos 

haya alguno republicano radical, pues los santos donde mejor 

están es en los cielos, que aquí en la tierra, la santificación va a 

ser por series, ya que la mayoría vivimos de milagro." (18) 

A partir del 1936, però, amb la nova situació 

creada en febrer pel triomf del Front Popular, 

l'Ajuntament plantejà importants reformes a la ciutat 

existent, basant-se sempre en informes i projectes de 

Pérez i Aracil, molts dels quals enllaçarien amb la 

pràctica urbanística posterior dels anys quaranta i 

cinquanta. Així, en maig del 1936, aprofitant un informe 

sobre l'estat de l'edifici del convent de les clarisses, 

l'arquitecte féu constar 

"la conveniencia de proceder a efectuar un estudio de 

urbanización parcial, que llevará en si la apertura de una calle 
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que comunicase a lo largo del convento, y por su lado de 

levante, las calles de Manuel Paso y Capitan Lagier, a la vez 

que una reforma del paseo de Francos Rodríguez." 

L'Ajuntament acordà que 

"con toda urgencia se proceda por dicho funcionario a redactar 

el proyecto de urbanización parcial apuntado en su dictamen 

con la apertura de la calle mencionada." (19)  

També en agost del 1936, amb la guerra ja 

començada, es féu per primera vegada al nou-cents un 

projecte d'obertura d'un carrer totalment nou, amb 

abundants expropiacions de cases privades, el que 

s'anomenà primer Pasaje de la calle del Salvador, després 

carrer de Zumalacárregui i, ara, carrer del Passatge. Es 

tracta d'un carrer estret i curt, de 5,80 m. d'amplària i 

34,00 de llargària, que vingué a unir pel punt mig els 

carrers del Salvador i de Sant Isidre, dos d'aquells llargs 

carrers en direcció nord-sud que unien la vila i el raval de 

Sant Joan. (20) L'origen d'aquesta via es troba en l'acord 

del 17-07-1936, vespra del dia de la rebel·lió de Franco, 

sessió en la qual l'Ajuntament aprovà, d'acord amb un 

informe de Pérez i Aracil, que ell mateix redactàs el 

projecte d'unió entre els carrers de Mariana Pineda 

(Salvador) y Juan de Mata Coquillat (Sant Isidre). D'una 

banda, segons deia l'arquitecte municipal, calia obrir 

aquest nou carrer per a descongestionar el trànsit del 

carrer del Salvador; d'altra banda, l'obertura s'havia de fer 

aprofitant que eixia a subhasta la casa núm 20 del carrer 

del Salvador, la qual s'utilitzaria per a obrir la part de 

ponent, la primera que es féu. Aquesta casa, declarada en 

ruïna, havia estat derrocada per l'Ajuntament i, amb els 

diners de la mateixa subhasta, s'havien de pagar al 

municipi les despeses de l'enderroc. (21) L'Ajuntament 

acudí a la subhasta i comprà la casa (22) i el mes següent 

declarà d'urgència l'aprovació del projecte per a obrir el 

nou carrer valorant les dues casetes del carrer de Sant 

Isidre que s'havien d'expropiar. (23) Els propietaris 

d'aquestes cases es mostraren d'acord en cedir el terreny 

per al carrer a canvi de certes reformes en la part d'edifici 

que els quedava i les obres es van començar i acabar 

d'immediat. Així, el 1936 l'arquitecte Serrano i Peral ja 

projectà un interessant edifici art-déco al solar que feia 

cantó als carrers del Salvador i de Zumalacárregui i dos 

anys després, el 1938, el president del "Control local de 

albañiles" entregava dues factures que no s'havien 

"presentado al cobro en su debido tiempo" per un import 

de 298 ptes., corresponents a obres fetes "en el pasaje de 

Mariana Pineda." (24) L'obertura del carrer del Passatge 

no tingué transcendència urbana, però ja durant la guerra 

es féu el projecte d'obertura de dues vies importants per a 

la reforma de la ciutat, el carrer de l'Àngel de llevant a 

ponent, entre la rambla i el Filet de Fora, al nord de la 

moreria, i l'actual carrer de Juan Ramon Jiménez que unia 

el carrer d'Alfons XIII, entre els ponts vell i nou, amb el 

carrer de Sant Joan i la plaça i el carrer Major del Raval, 

projecte ja plantejat en part pels alumnes de Cort amb una 

finalitat fonamentalment viària. (25) 
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03. ALINEACIONS 

 

A començament del nou-cents, l'assenyalament 

d'alineacions seguia sent una tècnica per a definir 

indivídualment els sobrants de via pública, que podien ser 

ocupats pels veïns i cobrats per l'Ajuntament. També ho 

entenien així els mateixos veïns quan demanaven que 

l'Ajuntament els donàs línea. Així, el 1903 un particular 

demanava 

"se le marque la línea y conceda permiso para rehacer dos casas 

en la calle Empedrada, ocupando el entrante que ambas dejan en 

la actualidad, previo el pago del importe del terreno que ocupe." 

(01) 

D'aquesta manera, es generalitzà aviat la 

realineació dels carrers, feta casa per casa. Tanmateix, les 

noves línies donades als nous edificis creaven nombrosos 

conflictes entre els propietaris i l'Ajuntament, ja que 

aquells venien obligats a recular les façanes de les cases 

també si només volien fer obres de reparació, 

condicionament o emblanquinat de la façana. Així passà 

amb l'alineació que es donà el 1906 a Josep Bernad en 

anar a reedificar dues cases en el carrer dels Arbres. 

Bernad protestà perquè 

"se le obliga, al realizar las [obras] que proyecta en la calle de 

Sagasta, a sugetarse a la línea de las casas contiguas, cuya 

resolución aceptaría solamente en el caso de que se le 
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indemnizara de los perjuicios que se le ocasionarían, no solo por 

la parte de terreno que dejaría como ensanche de la vía pública, 

sino de los gastos que supondría el derribo de la fachada y 

nueva construcción." 

Fet i fet, com tots aquests eixamplaments de 

carrers es feien a la zona burgesa de la ciutat, al sud de la 

vila murada, tots els regidors, familiars o amics se'n veien 

afectats abans o després i, per tant, no posaven gaire 

inconvenients en pagar les indemnitzacions que es 

demanaven. Així, a Bernad en concret s'acordà pagar-li 

els 43 m2 que perdia a raó de 62,50 ptes./m2. (02) 

Els exemples de reforma d'alineacions en edificis 

concrets son abundants. Així, el 1914 es féu l'enderroc de 

la casa número 12 del carrer dels Desemparats, que, 

segons exposà l'alcalde, era "tan necesario para la 

alineación regular y ensanche de dicha vía." El propietari 

cedí per a carrer la part de la casa que pertocava, valorada 

en 1.016 ptes., a canvi que l'Ajuntament derrocàs la 

façana i la fes nova, sent de compte del propietari el 

ferros i la fusta que s'havia de gastar. (03) També el 1914, 

la reedificació d'unes cases propietat del comte de 

Casasrojas, situades en el carrer del Comte, havien 

d'eixir-se'n cap a fora, ocupant una part de la plaça de la 

Mercè i el mestre Navarro hagué de mesurar i valorar el 

terreny que s'ocupava, informe que fou aprovat per la 

Corporació. (04) 

La mancança d'un plànol oficial, però, feia no 

sols que s'hagués d'estudiar cas per cas totes i cadascuna 

de les sol·licituds de llicència, sino també que es definís 

l'alineació d'una forma descriptiva i no d'una forma 

gràfica, la qual cosa feia prolixos i farragosos els 

informes, a més de crear una certa inseguretat en els 

propietaris, la qual aprofitaven per traure'n beneficis. 

Com a exemple, el 1922 es donà llicència per a fer un 

edifici de grans dimensions destinat a habitatge i fàbrica 

que Vicent Serrano i Serrano es proposava construir en la 

Porta d'Oriola, en l'encreuament dels carrers de Sant Jordi 

i de Sant Miquel, en un gran solar resultat de derrocar tres 

cases antigues. Les quatre condicions imposades per a 

aquest imponent edifici feien referència a la definició 

d'alineacions i la taxació dels terrenys cedit a via pública i 

ocupat pel particular. Aquestes condicions eren les 

següents: 

"Primera: La línea del edificio en la calle de San Jorge será la 

prolongación de la recta que resulte tomando como punto de 

partida las fachadas de las casas de la misma calle, marcadas 

con los números nueve y quince. Segunda: La línea del edificio 

en la calle Abad Pons será la paralela a la de la fachada de la 

casa de Don Miguel González Pitarch, dejando la anchura de 

dicha calle de cinco metros y afectando forma redonda la 

esquina que resulte en la plazoleta llamada Puerta de Orihuela. 

Tercera: La línea del resto de la fachada sera la recta resultante 

desde el rincón o vértice del ángulo antiguo del edificio a la 

esquina que resulte en la calle del Abad Pons, después de 

retirada conforme se expresa en la condición anterior. Cuarta: Y 

en atención a que será mayor la parte de terreno de vía pública 

que ocupará el edificio en la calle de San Jorge y Puerta de 

Orihuela que la que pierda en la calle Abad Pons, que se 

practique la correspondiente medición para que, hechas las 

oportunas deducciones se indemnice por el interesado la 

cantidad que corresponda como valor del terreno que ocupe la 

nueva edificación, mediante la oportuna tasación pericial de 

dichos terrenos." (05) 

Tanmateix, uns mesos després, es pogué 

comprovar que Vicent Serrano se n'havia eixit 26 cm. de 

l'alineació assenyalada i, després d'un llarg debat, es va 

permetre que seguís endavant amb l'obrs. Amb tot s'hi 

tornà en diverses ocasions i diversos regidors exposaren 

la necessitat de confeccionar el plànol de la població i de 

revisar els comptes dels terrenys de via pública ocupats 

pel particular, fent-li pagar la diferència. (06) 

En moltes ocasions, la cessió a via pública 

mitjançant una indemnització es feia de mutu acord. Així, 

el 1926, l'enginyer municipal assenyalà una línia, segons 

la qual havien de cedir-se 10 m2 en el carrer de Sant 

Isidre, valorats en 1.465 ptes. Entre ambdues parts 

s'acordà que l'Ajuntament faria l'enderroc i la 

reconstrucció de la façana a canvi de la superfície a cedir 

a via pública. Comunicades al Ple aquestes gestions de 

l'alcaldia s'aprovaren, 

"en vista de que con la obra de referencia se mejora 

considerablemente la calle de San Isidro." (07) 

El 1927 es veié un altre informe de Sebastià 

Canales sobre la reculada que havia de fer una casa en la 

Corredora, "a la línea de las contiguas", per la qual cosa 

es perdien 20 m2., els quals, segons l'enginyer, suposaven 

l'enderroc de dues crugies de l'edifici i uns perjuís per 

valor de 18.000 ptes, quantitat aquesta que l'Ajuntament 

oferí al propietari perquè fes les obres i cedís el terreny a 

via pública. (08) 

Però la realineació dels carrers d'Elx començà a 

ser sistemàtica a partir del 1933, amb el nomenament de 

Santiago Pérez i Aracil com arquitecte municipal. Durant 

els quaranta anys que ocupà el càrrec, Pérez i Aracil 

intentà repetidament unificar criteris, delineant punt per 

punt les alineacions de tota la ciutat. Ja el mateix 1933 

s'aprovà sense cap reclamació un projecte per a rectificar 

la línia del carrer de Camille Flammarion, el primer 

d'aquest tipus que feia a Elx. (09) Immediatament després 

féu l'estudi del llenç de migdia de la plaça de Baix, el qual 

l'Ajuntament passà a informe de les comissions de Vies i 

Obres i Policia i Ornat i de la Junta de Sanitat (10) 

aprovant-se uns mesos després; en les consideracions 

l'Ajuntament exposava que 

"dada la importancia urbanística de la plaza de que se trata, 

situada en la zona más ornamental de la ciudad, en modo alguno 

debe ni puede continuar el que las edificaciones no se sujeten a 

una línea oficial." (11) 

Tanmateix les determinacions urbanístiques 

continuaven sent una perillosa arma que es llançaven uns 

partits contra els altres i uns mesos després, la nova 

alineació de la façana sur de la plaça de Baix fou criticada 

per part de la premsa local. L'alcalde accidental, el 

socialista Alberola, que substituïa l'electe Manuel 

Rodríguez per ordre del governador dretà, portà el tema a 

l'Ajuntament per tal de debatre'l. Un regidor dretà, del 

mateix partit que el periòdic que censurava l'alineació (no 

s'explicita en l'acta municipal de quin partit es tractava), 

Sansano i Ibarra, malgrat haver votat anteriorment a favor 

del projecte, ara trobava que 
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"a su juicio la línea aprobada por el Ayuntamiento afea la plaza 

de referencia." 

L'ex-alcalde, Manuel Rodríguez, criticà aquesta 

postura d'oportunisme polític i l'assumpte quedà sobre la 

taula. (12) Però la setmana següent, quan es va debatre el 

tema, la majoria dels regidors coincidiren en que havien 

acceptat la bondat de l'alineació més perquè l'arquitecte 

municipal ho havia assenyalat així, que no pas per 

convicci. Així, hi hagué opinions a favor i en contra i, 

finalment, es ratificà el projecte d'alineació aprovat amb 

el vot en contra de Sansano. (13) 

També el 1935 la Comissió Gestora municipal 

acordà que l'arquitecte municipal fes un projecte 

d'alineacions de la Corredora. S'havia demanat una 

llicència i, encara que la Direcció d'Obres Públiques 

informava que s'havia de mantenir l'alineació existent, 

l'arquitecte opinava 

"que el mencionado edificio debe estar sujeto a rectificaciones 

de línea, aunque en la calle referida no existe proyecto de 

reforma de las mismas, por lo cual no es posible señalar 

alineación sin un previo estudio de las mismas." (14) 

El 1936 l'Ajuntament acordà també que 

l'arquitecte municipal fes el projecte d'alineacions del 

carrer de Sagasta. (15) 

Amb la redacció de plànols d'alineacions s'hagué 

d'arbitrar i posar en pràctica algun sistema de gestió, el 

qual, básicament, fou l'expropiació i, en un principi, com 

hem vist en parlar de la travessera de la carretera, fins i 

tot la simple cessió de vials. Així, durant els anys deu i 

vint, amb la pràctica generalitzada de cedir terreny a la 

via pública, hi hagué nombroses sol·licituds de 

propietaris de cases que demanaven indemnització per 

haver perdut part dels solars. Del 1919 hi ha diversos 

expedients de propietaris d'immobles situats a la plaça de 

Cervantes, la plaça Major, el carrer Major, etc., tots els 

quals demanaven, i obtenien, indemnització perquè 

perdien terreny per a destinar-lo a via pública, o pagaven 

el terreny que prenien de via pública per a edificar. (16) 

Però durant les primeres dècades del nou-cents, 

generalment, l'Ajuntament pagava ja sense problemes el 

terreny cedit a via pública. (17) Alguns d'aquests terrenys 

es trobaven fins i tot a llocs tan apartats del centre com 

ara el carrer de la Mare de Déu de la Llet, en el raval de 

Sant Joan, on, com hem vist, hi havia un projecte de 

noves alineacions. (18) 

 

NOTES 

(01) Libro de Cabildos, acta del 22-08-1903, AHME. 

(02) Ibídem, actes del 10-02-1906 i 17-02-1906, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 13-05-1914, AHME. Vicente Gozálvez, La 

ciudad de Elche, 1976, p. 126. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 17-06-1914, AHME. Vicente 

Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 126. 

(05) Libro de Cabildos, acta del 06-01-1922, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 14-04-1922, AHME. 

(07) Ayuntamiento Pleno, acta del 28-05-1926, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 18-03-1927, AHME. 

(09) Sesiones de Ayuntamiento, acta del 01-12-1933, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 15-12-1933, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 16-02-1934, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 31-08-1934, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 07-09-1934, AHME. 

(14) Comisión Gestora, acta del 10-04-1935, AHME. 

(15) Sesiones de Ayuntamiento, acta del 30-10-1936, AHME. 

(16) Llig. 1, exps. 29, 30, 31 i 32, AHME. 

(17) Llig. 21, exp. 31, AHME. 

(18) Llig. 21, exp. 39, AHME. 

 

04. OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA 

 

Una altra actuació urbana municipal significativa de les 

primeres decades del nou-cents, conseqüència de la 

definició de noves alineacions de façana, fou la venda 

sistemàtica de terrenys públics arreu la població: trossos 

de carrers, de camins, de replacetes, costeres, vessants 

sobre el Vinalopó, etc. Al llarg dels anys deu i vint, 

paral·lelament a la febre constructiva d'aquelles dècades, 

es registrà a Elx una intensa activitat de compra-venda de 

terrenys que ja eren edificables o que tenien expectativa 

de ser-ho. Moltes d'aquestes ocupacions prenien formes 

anacròniques, ja que no solien disposar de cap document 

normàtic de regulació i es basaven només en l'informe del 

mestre d'obres municipal i en el pagament d'una quantitat 

de diners establerta per ell i acceptada per la Corporació. 

Generalment, al poble antic es tractava de terrenys 

perifèrics, sense condicions per a ser edificats, bé vora el 

riu, bé vora els horts de palmeres. En canvi, al Pla es 

tractava de trossos de camins que o bé ja no eren 

necessaris, o bé, sent-ho encara, s'ocupaven estretant 

l'amplària del pas. Aquests anys l'Ajuntament també va 

vendre, com hem vist, grans terrenys comunals que eren 

parcel·lats en illes pels particulars que els adquirien i 

revenuts per a fer cases. Així, el 1910 es va vendre una 

parcel·la en la costa de Bonús, incloent a l'expedient un 

plànol molt rudimentari amb les alineacions, signat per 

Pere Navarro el 22-08-1910. Aguest era un espai residual 

entre la costera que baixava a la rambla y la "ceja del rio 

Vinalopó, a la altura de veinte metros sobre el río." 

Segons Navarro, el solar disponible tenia una superficie 

de 485 m2 i en l'exposició de motius deia que 

"la calle cuesta de Bonús, en su prolongación, sólo tiene 

urbanizado un costado y es conveniente para el aseo, higiene y 

urbanización construir la parte opuesta, dejando una calle de 

cinco metros hoy, pues cuando los edificios que existen entren 

en línea tendrá seis metros en toda aquella longitud." 

Navarro ja advertia de la difícil utilització de 

terrenys com aquest, bolcats sobre el riu, i insistia en que 

s'havia de construir 

"un muro en el talud del río, sobre todo en edificaciones para 

viviendas." 

Del total a vendre, Adolf Fenoll i Leyza es quedà 

un tros de 168 m2 per a fer-hi una casa. En la sessió 

plenària, tanmateix, el regidor socialista Vives demanà 

que l'ample dels carrers fos de vuit metres, com 

efectivament s'acordà fer, per la qual cosa Navarro havia 

de refer el plànol per tal d'ajustar la superfície que es 

quedava Fenoll. 

Al primer quart de segle hi hagué també 

nombroses sol·licituds de cessions de parcel·les situades 

perimetralment a les zones urbanes ja consolidades, en 
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terrenys marginals, seguint el mateix tipus d'ocupació 

territorial habitual al set-cents i al vuit-cents. En les zones 

consolidades, l'ocupació de sòl de terra públic es donà, 

sobretot, en la perifèria de la ciutat antiga. Així hi havia 

abundants demandes de cessions de parcel·les en el 

"terreguero", la part de la població que donava sobre la 

rambla. El 1907 un particular, Josep Romero i Sanchez, 

demanava un tros de terreny "en el terreguero de palacio, 

a espaldas de su casa", el qual havia de mesurar i taxar 

l'albanyil Josep Penalva. (02) Romero volia el terreny per 

a ampliar el corral de sa casa, en el núm. 5 de la plaça del 

Palau, i, al seu informe, Penalva observava que es 

tractava d'un 

"terrapleno a orilla del Vinalopó, cuyo margen se ha elevado 

hasta la altura del nivel que tienen las superficies de las casas", 

els 20 m2 del qual es van vendre per 50 ptes. (03) En 

alguna ocasió, el terreny ocupat tenia una gran superfície, 

com ara el 1916, quan s'aprovà la venda de 3.099 m2 "en 

el terreguero de Palacio." Aquest terreny limitava pel sur 

"con torreón de la muralla", per l'est amb set edificis del 

carrer Major, inclosa l'ermita de Sant Sebastià, pel nord 

amb una casa i pel ponent amb la rambla. Com veiem es 

tractava d'un espai marginal de grans dimensions, situat 

damunt d'allò que fou corredor i vies de servei de la 

coronació de l'antiga muralla. (04) Segons l'expedient, la 

parcel·la havia estat demanada per Agustí Alonso i 

Blasco per a eixamplar la seua fàbrica de teixits situada al 

carrer Major, obra per a la qual, segons l'informe de 

l'albanyil Penalva, s'havia de construir un important mur 

de contenció. La valoració d'aquest terreny fou de 619 

ptes. (05) La venda d'aquestes parcel·les arribà a originar 

problemes entre els veïns que volien ocupar el terreny de 

la vora de sa casa, d'igual manera que, com vam veure, 

passà al set-cents amb la venda del terreny de la muralla. 

En aquest cas l'Ajuntament manà que l'albanyil Penalva 

fes la mesuració i taxació de les parcel·les. (06) 

Hi hagué també diverses cessions de terreny al 

voltant del convent de Sant Josep i de l'escorxador, al Pla, 

un dels llocs vora el camí d'Oriola que es prefigurava com 

a espai a ocupar per la ciutat. (07) El 09-11-1908 Pere 

Navarro alçà el plànol del terreny situat entre 

l'escorxador, el passeig del Xilindró i l'hort de l'hospital, 

el qual tenia una superficie de 527 m2. Aquest solar fou 

adjudicat per l'Ajuntament a Manuel Ruiz i Bordonado el 

05-12-1908. Es quedà, així, l'escorxador aïllat darrere les 

cases que miraven a l'hort i a la plaça. (08) En aquesta 

zona, el lloc a ocupar per l'eixample de ponent, el 

propietari de la torre del Pla, Josep García Coquillat, qui, 

com hem vist, parcel·là i vengué els terrenys del barri de 

l'Asil, fou un dels que més ampliaren les seues finques a 

costa dels camins municipals. Així, el 1917 obtingué la 

cessió per venda d'una parcel·la que formava part del 

camí del cementeri. Segons es deia en l'expedient, aquesta 

era una 

"vía pública que, habiendo perdido casi por completo la 

necesidad del tránsito, en otros tiempos más frecuente que en la 

actualidad, está convertida en depósito de basuras." 

Segons un planet, molt esquemàtic, aixecat per 

l'albanyil Penalva, la superfície de la parcel·la era de 

3.530 m2 i es valorà en 750 ptes. (09) En ocasions, es 

demanaven també trossos de via pública als carrers més 

antics del Pla, com ara la plaça de Polo, on el 1919 

Manuel Vives i Torres sol·licitava la cessió d'una 

parcel·la. 

De vegades la foma d'ocupar l'espai públic era 

totalment anacrònica, com la cessió d'una parcel·la a 

Jaume Samper i Moreno el 1915 en el carrer del Cortijo 

per a construir una casa de planta baixa i pis; la superfície 

del terreny era de 200 m2 i la valoració feta per l'albanyil 

Penalva de 50 ptes, però, segons l'expedient, el solar, que 

es trobava vora el riu, era gairebé una vessant, indicant 

que, per la pendent, no valia per a res si no era per a fer 

una casa i encara així s'havien de construir importants 

murs de contenció. (11) D'igual manera, el 1913 

l'Ajuntament va vendre una parcel·la de 51 m2 situada en 

la vessant de la rambla, al final del carreró del nord de la 

plaça de Sant Joan. (12) I el 1916 Francesc Climent i 

Alberola demanà comprar-ne una altra en la baixada a la 

rambla. (13) 

Durant aquests anys de gran febre constructiva, 

l'Ajuntament estava disposat a vendre per a fer cases fins 

i tot  trossos de terreny situats en l'encreuament de camins 

rurals, com ara el 1915, quan vengué a Manuel Peral i 

López, perquè hi fes un magatzem, una parcela triangular 

situada en la replaceta d'Alàdia, en el partit rural 

d'Atzavares Baixes, on s'ajuntaven el camí d'Alborrocat i 

la carretera de la Marina. (14) Durant tot el tomb de segle, 

moltes de les cessions de terreny que es demanaven a 

l'Ajuntament eren encara de petits retalls d'antics 

carrerons o atzucacs, com ara Josepa Esteve Brotons qui 

el 1919 sol·licità i obtingué una parcel·la sobrant "en el 

callejón de Puertas Tahullas", la qual tenia 12 m. de 

façana i 2 m. de fons i fou valorada en 36 ptes. (15) 

Altres parcel·les que volien comprar els particulars es 

trobaven en zones ja consolidades, com ara als carrers del 

Pintor Murillo o del Rei Amadeu, on es demanava la 

cessió de sengles parcel·les el 1923. (16) A principi dels 

anys vint hi hagué nombroses sol·licituds de cessions de 

terrenys que formaven part de l'antic camí del Cementeri. 

Així, el 1921 en demanaren Josep Martínez i Berenguer i 

Joan Pascual i Ramírez (17) i el 1922 foren, cadascun per 

la seua banda,  Andreu Serrano i Selva, Joan Pascual i 

Ramírez i Francesc Rico i Peral. (18) 

 

NOTES  

(01) Llig. 21, exp. 18, AHME. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 02-02-1907, AHME. 

(03) Llig. 1, exp. 46, AHME. 

(04) Libro de Cabildos, actes del 06-10-1916 i 27-10-1916, 

AHME. 

(05) Llig. 2, exps. 7 i 8, AHME. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 02-03-1910, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 07-11-1908, AHME. 

(08) Llig. 12, exp. 9/17, AHME. 

(09) Llig. 1, exp. 25, AHME. 

(10) Llig. 21, exp. 87, AHME. 

(11) Llig. 1, exp. 33, AHME. 

(12) Llig. 1, exp. 34, AHME. 

(13) Llig. 1, exp. 35, AHME. 

(14) Llig. 1, exp. 39, AHME. 
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(15) Llig. 1, exp. 26, AHME. 

(16) Llig. 21, exps. 43 i 44, AHME. 

(17) Llig. 21, exps. 38 i 41, AHME. 

(18) Llig. 21, exps. 34, 35 i 37, AHME. 

 

3.06. ENLLÀ ELS HORTS 

 

Deu anys després de la proposta que féu González del 

Castillo a La Ciudad Lineal per a establir una nova ciutat 

entre Elx i Santa Pola, a principis dels anys trenta, 

començà a construir-se a Elx una ciutat jardí enllà els 

horts de palmeres, per la banda de llevant, entre les 

carreteres d'Alacant i Santa Pola, conformant una mena 

de ciutat satèl·lit per a capes benestants de la població on, 

en un principi, es pretenia fins i tot que hi hagués diversos 

edificis destinats a serveis i equipaments públics 

col·lectius. Encara que el projecte es quedà a mitges, el 

barri conegut com El Hogar Jardín encetà l'expansió de 

la ciutat cap a llevant, enllà els horts, en direcció a 

Alacant, amb el que això implicava de tornar a un 

plantejament de ciutat radioconcèntrica ja que tot seguit 

es plantejà la urbanització dels terrenys limitrofs pel nord, 

enllà la carretera d'Alacant, originant, així, el que podem 

anomenar eixample de llevant o barris d'Altabix. 

Certament, com ha assenyalat Piccinato i indica 

Ignasi Solà-Morales, els models utòpics de Howard foren 

progressivament domesticats i posats en circulació com a 

eina amb la qual afrontar el problema de la residència 

obrera a les grans ciutats europees, dins el plantejament 

més global de racionalitzar els problemes de la ciutat 

moderna. Així, el 1912 es fundà a Barcelona la Societat 

Cívica Ciutat Jardí, difusora de les idees que sobre el 

tema circulaven per Europa; la revista Civitas es trobava 

al corrent de les solucions tècniques que s'assajaven a 

Anglaterra, Alemanya o Bèlgica; les realitzacions 

angleses de les Garden City s'exposaven amb tota 

solemnitat i el 1914 Stübben donà una conferència al saló 

de sessions de l'Ajuntament de Barcelona. (01) 

 

NOTES  

(01) Giorgio Piccinato, La costruzione dell'urbanistica, 1977, p. 

81-87. Ignasi Solà-Morales, "Sobre noucentisme i arquitectura", 

1987, p. 135. 

 

00. EL HOGAR JARDÍN 

 

Dins el context urbanístic dels anys deu i vint descrit per 

Ignasi Solà-Morales, ja hem esmentat els treballs dels 

alumnes de César Cort i la proposta de ciutat lineal entre 

Elx i Santa Pola, cap dels quals no tingué una influència 

pràctica immediata. Tanmateix, el 1932 l'Ajuntament va 

veure una instància subscrita per Carles Torregrosa i 

Sansano, president de la societat El Hogar Jardín, qui, 

segons l'acta municipal, 

"en nombre de dicha sociedad manifiesta [que] proyecta adquirir 

un terreno propiedad de Don Vicente Sansano Fenoll y unas 

parcelas propiedad de Don Jaime y Don Pedro Macià Toledo, 

todo ello sito en el partido rural de Alzabaras Alto, de este 

término, para destinarlos a la construcción de casas viviendas 

para sus asociados [i que] teniendo S.E. por hecha la anterior 

declaración, la tenga presente a efectos de ulteriores 

ampliaciones de la zona de ensanche de esta población." 

L'Ajuntament acordá donar-se per enterat i 

prendre en consideració la possibilitat d'ampliar Elx cap a 

llevant, "en su día y caso de ampliación de la zona de 

ensanche." (01) Uns mesos després, Carles Torregrosa 

presentava el plànol de la urbanització d'El Hogar Jardín 

i demanava la "aprobación del plano general de 

parcelación", a més de l'exempció d'impostos municipals 

per 25 anys 

"de los terrenos de dicha sociedad, obras que se ejecuten y 

viviendas que en ellas se construyan." 

L'expedient passà a informes de l'arquitecte 

municipal i de les comissions de Vies i Obres i d'Hisenda. 

(02) Anul·lada momentàniament pels mateixos propietaris 

la demanda d'exempció fiscal, no s'entrà en aquest tema i, 

per tant, l'Ajuntament hagué de veure només els informes 

per a autoritzar la construcció del nou barri, denominat, 

com la mateixa societat, El Hogar Jardín. Tots ells foren 

favorables però s'imposaren distintes condicions que ja 

aprofundien en la necessitat d'una normativa per a aquesta 

tipologia d'habitatge aïllat (s'assenyalava la distància 

minima a l'alineació de façana), com també al 

manteniment dels serveis urbans (neteja, reparació i 

enllumenament de vies públiques) per part dels 

propietaris. Les condicions foren les següents: 

"que la entidad solicitante se comprometa a cuidar en debida 

forma del trazado, arreglo y conservación de calles y plazas, así 

como el alumbrado de las vías que se construyan y que los 

chalets se emplacen a una distancia mínima de tres metros de la 

calle más próxima, sujetándose las edificaciones a las mismas 

condiciones técnico-sanitarias que rigen para el casco de la 

población." 

Amb aquestes condicions, l'Ajuntament autoritzà 

la urbanització dels terrenys. (03) 

Així, doncs, la societat El Hogar Jardín comprà 

els terrenys per a fer xalets, els urbanitzà i els va vendre. 

El periòdic El Ilicitano anunciava la constitució de la 

societat El Hogar Jardín amb 95 socis i amb la compra 

d'un terreny amb una extensió de 110.000 m2. 

L'articulista feia la crònica de l'esdeveniment: 

"con verdadera satisfacción nos complacemos en registrar un 

acto modesto y sencillo en apariencia, pero que a nuestro juicio, 

es de una gran trascendencia y significación para el porvenir de 

nuestra ciudad. Nos referimos a la compra de terrenos que acaba 

de efectuar la Sociedad 'El Hogar Jardín' para construir en ellos, 

de acuerdo con sus fines, una pequeña ciudad satélite compuesta 

de 95 chalets rodeados de jardín, para sus socios y un hermoso 

edificio social destinado a Casino, Cooperativa de consumo, 

oficinas, etc. etc. Están situados estos terrenos, que forman un 

rectángulo casi perfecto y con una superficie de cerca de 

110.000 metros cuadrados, en uno de los sitios más hermosos de 

los alrededores de Elche y muy próximo y de fácil acceso a 

nuestra ciudad: Lindan por el norte con la carretera de Alicante, 

un poco antes de llegar al campo de Foot-Ball y por el sur con la 

carretera de Santa Pola. Resultan por tanto inmejorables por su 

situación, proximidad, vías de comunicación, etc. y susceptibles 

por su regularidad y declive natural de planear sobre ellos una 

ciudad modelo, magníficamente urbanizada y dotada de todos 

aquellos servicios higiénicos que como el alcantarillado y agua 
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corriente en todas las viviendas, son exigencias ineludibles de 

nuestro tiempo." 

El periòdic insistia en la rapidesa amb la qual 

s'havia gestionat l'operació: 

"nuestra mayor sorpresa ha sido la rapidez con que esta 

Sociedad se ha organizado y desenvuelto. Hace tan solo unos 

meses ésta no pasaba de ser una iniciativa más o menos feliz, 

una idea en germen. Hoy a los seis meses de constituída la 

sociedad 'El Hogar Jardín', aquella iniciativa que rozaba los 

lindes de la utopía, está a punto de convertirse en esplendorosa 

realidad gracias al esfuerzo, entusiasmo y fé en la obra, de los 

95 socios que componen la Sociedad. Bien informados, 

podemos decir a nuestros lectores que la obra que se propone 

realizar 'El Hogar Jardín', será dentro de poco, un hecho. 

Adquiridos los terrenos necesarios, se encuentran ya muy 

adelantados los trabajos de preparación del proyecto general y 

planos de las viviendas que han de reunir dentro de su modestia, 

toda clase de comodidades. Los chalets que se están 

proyectando tendrán: cuatro dormitorios, cuarto de baño, 

comedor, cocina económica con termo-sifón, recibidor y terraza, 

estando dotadas de agua corriente, calefacción, telefono y 

radio." 

El periodista insistia en la importància per a Elx 

de comptar amb una ciutat jardí com aquesta: 

"es pues, algo verdaderamente serio e importante lo que se 

propone llevar a feliz término la Sociedad 'El Hogar Jardín', y 

merecedor de que todos los ilicitanos y de un modo especial las 

autoridades y prensa, le presten toda clase de atenciones y 

ayudas, no ya tan solo por lo que en el orden de promoción de 

riqueza y posibilidad de trabajo para tantos obreros representa, 

si que también por el orgullo y satisfacción que ha de 

representar para el pueblo de Elche, el tener en sus 

proximidades una ciudad-jardín, que sirva de ejemplo a propios 

y extraños." (04) 

El Hogar Jardín esdevingué, així, un barri 

d'habitatges unifamiliars situat a llevant de la ciutat 

històrica i dels horts de palmeres. Com hem vist, des del 

moment de la seua fundació tingué una gran extensió 

superficial, com també un elevat número de parcel·les, 

encara que a penes ha tingut continuïtat ni s'ha 

desenvolupat per complet. Encara que als documents de 

l'época no hem trobat esmentada la superfície de les 

parcel·les, devia ser de 600 m2, ja que tal mesura fou la 

que considerà mínima el Pla General del 1962, on es 

mantingué aquesta ciutat jardí. Els terrenys apareixien 

recolzats en dues importants vies de comunicació traçades 

en línia recta a finals del vuit-cents: la carretera d'Alacant, 

al nord, i la carretera de Santa Pola, al sud. Aquesta petita 

ciutat jardí és trobava creuada pel camí vell d'Alacant o 

camí de Sant Antoni, un important eix històric de 

comunicació en tant que camí reial, entre Alacant i 

Oriola. Al nord, hi havia dos importants edificis 

construïts als anys trenta i quaranta, els quals, com les 

mateixes carreteres d'Alacant i Santa Pola esmentades 

adés, actuaren com a pols d'atracció per a la construcció 

de nous barris: la llotja de fruites i verdures i el camp de 

futbol d'Altabix. Unes dècades abans passava per davant 

del nou barri el tramvia d'Alacant a Elx i Crevillent, però 

quan s'establí la societat i es féu la urbanització, aquest 

tramvia ja feia uns anys que havia estat desmantellat. La 

ciutat jardí es construí sobre una superfície prou extensa, 

com hem dit, enmig d'un terreny agrícola amb una 

topografia completament plana; el traçat en planta dels 

carrers, lleugerament curvats, com també la parcel·lació, 

recorden alguns fragments del plánol de Letchworth, la 

primera ciutat jardí anglesa construïda a partir del 1903 

sobre un terreny d'unes quinze hectàrees, seguint les 

teories de Howard. (05) 

La importància que se li donà al tema en el seu 

temps, com també les característiques que es destacaven 

del projecte, mostraven la valoració positiva que es tenia 

de la idea, ja des d'una perspectiva "moderna": d'una 

banda es destacaven els elements "moderns" de la 

urbanització, ço és el caracter que tenia el projecte de 

"petita ciutat satèl·lit", el fet que hi hagués projectat un 

edifici social, amb "casino i cooperativa de consum" i el 

fet que els habitatges estiguessen envoltats de jardí; 

d'altra banda es destacaven els elements "moderns" dels 

habitatges, ço és l'ample programa (quatre dormitoris, 

menjador i cuina) i les comoditats que s'oferien: cambra 

de bany, cuina econòmica amb termo-sifó, rebedor i 

terrassa, a més dels avanços tècnics, com ara l'aigua 

corrent, la calefacció, el telèfon i la ràdio. Com podem 

veure, doncs, es tractava d'un projecte per a la alta 

burgesia i la burgesia mitja local amb unes arrels 

profundament europees, ja que, si salvem les distàncies 

quantitatives, progràmatiques i estilístiques, el barri d'El 

Hogar Jardín fou a Elx l'equivalent de les ciutats jardí 

angleses, la Ciudad Lineal o la colònia del Viso de 

Madrid, el barri Baba de Praga, les siedlungen de Viena, 

o els barris perifèrics de Berlin. Com en aquests barris, 

lluny de la ciutat consolidada, s'aspirava a fundir 

l'habitatge amb el camp i la natura, a establir una nova 

cultura urbana, tal i com s'explicitava uns anys abans en 

l'article de González del Castillo, del qual era deutor, més 

o menys directament, el plantejament d'aquest barri. (06) 

La nostra ciutat jardí responia a l'assenyalat per 

Benevolo: un empobriment del concepte de la ciutat ideal 

que dugué a les concrecions utilitzades per Howard a les 

garden cities i pels disenyadors alemanys a les 

siedlungen, empobriment que féu d'aquella ciutat ideal un 

element subaltern de la metròpoli moderna: el barri 

satèl·lit, més o menys independent. (07) De fet, com a 

moltes ciutats europees, a El Hogar Jardín s'hi feren la 

casa petits burgesos culturalitzats i professionals i, com 

allà, no sols es plantejava la construcció d'habitatges, sinó 

també d'un edifici social, destinat a casino, cooperativa de 

consum, i oficines, ço és un barri autonom amb una 

estructura que tenia certa proximitat als barris d'habitatges 

unifamiliars de l'Europa central o d'Anglaterra. També el 

tipus arquitectònic d'algun dels primers xalets obeïa a la 

distribució i al llenguatge de l'arquitectura racionalista en 

la qual s'havia educat a Barcelona Pérez i Aracil, l'únic 

titulat arquitecte que a meitat dels anys trenta treballava a 

Elx i de qui podem veure un interessant projecte de xalet 

del 1935 en aquest barri. (08) Les cases d'aquesta ciutat 

jardí, per tant, no tenien cap relació amb la vivenda rural 

dispersa, d'igual manera que el traçat urbà del barri 

tampoc no tenia res a veure amb els traçats rurals del 

territori. 
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Tanmateix, a Elx, el model de ciutat jardí no féu 

gaire fortuna, ja que ni es van fer tots els xalets ni tampoc 

no es féu el centre social. L'habitatge unifamiliar aïllat, 

sense cap relació amb les cases rural i urbanes d'Elx, fou 

un model tipològic que no s'utilitzà a la nostra ciutat fins 

l'inici dels anys setanta. Després de la guerra, tant aquesta 

ciutat jardí, com la conversió dels horts de palmeres en 

una ciutat jardí, cosa possibilitada per les ordenances del 

1951, no foren propostes reeixides. En qualsevol cas, 

però, i encara que el xalet aïllat no tingués èxit fins els 

anys setanta, hi hagué la presència d'aquest episodi 

urbanístic de suficient impacte urbà com perquè aquesta 

ciutat jardí es mantingués incòlume tant al Pla General 

del 1962 com a les seues revisions del 1973 i del 1986, 

documents on es va preveure mantenir-la, sense que en 

cap moment es plantejàs fer-la desaparèixer amb 

l'ocupació total de la parcel·la i l'augment de les altures 

edificables. Fins i tot als plànols d'Elx dels anys seixanta, 

basats en el Pla General, com a mostra de l'interès que 

suscità entre els arquitectes redactors del planejament 

urbanístic aquell episodi de la història urbana del segle 

XX, s'assenyalava la divisió parcel·lària de la zona. De fet, 

com a mostra d'aquesta incidència, fins i tot el mateix 

nom, Hogar Jardín, durant molt temps quedà viu entre la 

població per a designar la ciutat jardí en general. 

Les obres d'algunes cases del barri s'iniciaren tot seguit, 

com hem dit. Així, el 1934 l'Ajuntament donà ja una 

llicència per a fer-hi una casa i els anys següents se'n 

donaren altres, tant per a construcció de cases, com per a 

tancar parcel·les. (09) El 1935 fou un any en el qual 

abundaren les llicències concedides per a fer cases. (10) I 

el mateix passà el 1936, any en el qual continuaren 

donant-se nombroses llicències. (11) 

 

NOTES  

(01) Ayuntamiento Pleno, acta del 02-12-1932, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 04-08-1933, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 06-10-1933, AHME. 

(04) Anònim "Una obra de gran importancia para Elche", El 

Ilicitano, 11-12-1932, p. s/n. 

(05) Raymond Unwin, La práctica del urbanismo (1909), 1984, 

p. 12, encartament 7. 

(06) Hilarión González del Castillo, "Las palmeras de Elche y la 

Ciudad Lineal", Nueva Illice, 01-07-1923, p. s/n. 

(07) Leonardo Benévolo, Los origenes del urbanismo moderno 

(1963), 1979, p. 114. 

(08) Gaspar Jaén, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la 

ciutat d'Elx, 1983, p. 1.948-1.950. 

(09) Ayuntamiento Pleno, acta del 21-09-1934, AHME. 

(10) Comisión Gestora, acta del 24-04-1935, AHME. 

(11) Sesiones de Ayuntamiento, acta del 17-07-1936, AHME . 

 

01. BARRI DE LA LLOTJA 

 

Però la realització més extensa i significativa de la 

urbanística dels anys trenta a llevant del poble antic, enllà 

els horts de palmeres, fou l'inici de l'ocupació del barri de 

la Llotja, al voltant del mercat a l’engròs de fruites i 

verdures, a la vegada que s'hi construïa aquest edifici, 

recolzant-se en la carretera d'Alacant. Aquest barri es va 

consolidar al llarg dels anys quaranta amb un traçat 

regular, amb carrers rectes i illes rectangulars o 

quadrades, seguint direccions paral·leles i perpendiculars 

a la carretera d'Alacant. Bastir aquest important nucli 

d'edificació, vinculat a El Hogar Jardín, però d'una 

extensió superficial i d'una densitat poblacional molt més 

alta, implicà que començàs a acabar-se l'eixamplament de 

la ciutat cap a ponent, ja que amb els barris d'Altabix es 

feia possible una nova via d'ampliació cap a llevant, 

semblant a la que havien encetat els petits barris del tomb 

de segle. La gran diferencia és que ara, en lloc d'assolar 

completament els horts de palmeres, s'els rodejava amb 

nous barris d'edificació tancada o, fins i tot, en certs 

cassos, s'entrava dins d'ells amb edificació oberta. 

En un primer moment, el barri de la Llotja 

s'anomenà barri de l'hort Nou de la Creu, fent referència a 

l'hort de palmeres que hi ha a ponent del barri, entre 

aquest i la ciutat consolidada. La primera notícia per a la 

construcció amb edificació compacta del barri és del 

1935, quan ja s'havien iniciat les obres d'El Hogar Jardín. 

Aquest any el gestor de l'Ajuntament Pere Miguel i Anton 

proposà, sense més explicació de motius, 

"la formación de un plano de ensanche de la parte de levante de 

esta población, acordándose que el Arquitecto Municipal se 

ocupe de este asunto." (01) 

L'arquitecte municipal no féu cap plànol, però, 

en canvi, a finals del mateix 1935 es donà compte d'un 

expedient tramitat a instància de José Macià Aguilar, veí 

d'Albatera, 

"para urbanizar unos terrenos sitos en el partido rural de 

Altabix", 

que anava a ser polèmic. Aquest Macià devia ser un bon 

negociant, ja que, com veurem, oferí gratuïtament al 

municipi el terreny per a fer la llotja de fruites en aquesta 

mateixa zona. A l'expedient d'urbanització de la propietat 

s'incloïa per primera vegada informació fotogràfica, unes 

interessants fotografies de l'estat de la zona i de la 

carretera d'Alacant a meitat dels anys trenta. La memòria 

del nou barri no anava signada per cap titulat, sino pel 

mateix Macià i encara que sovint es feia referència a un 

plànol, aquest no es troba inclòs en l'expedient. Segons 

Macià, 

"la urbanización se ha seguido en cuadrícula, por calles 

normales y paralelas a la carretera de Alicante, con una sola vía 

de acceso a ésta (de catorce metros de ancha) en su cruce con el 

camino viejo de Alicante, y tres calles más en proyecto, de sur a 

norte, las dos primeras de doce metros y la última a levante de 

diez metros, alineaciones rectas que, por medio de un arco de 87 

metros de radio, van a unirse sin solución de continuidad con los 

de la travesía tercera." 

Segons es deia, aquesta zona era 

"para dedicarla a ciudad jardín, con parcelas de superficie 

variable entre 300 y 400 m2 y edificación libre a base de que las 

edificaciones tengan jardín junto a las calles." 

Es plantejava també la 

"longitud variable de las manzanas, entre 60 y 40 m. de ancho, 

para respetar las construcciones existentes y por la previsión de 

que sus alineaciones continuen algún día al medio día de la 

carretera." 

Segons aquest primer projecte per a la 
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construcció del barri es tractava d'urbanitzar 85.000 m2, 

dels quals 23.345 es destinarien a carrers, 20.100 a 

construcció compacta i uns 41.000 a ciutat jardí. El sector 

que comprenia el projecte era una part de l'actual barri, la 

compresa entre els carrers de Francisco Vicente 

Rodríguez, Clemente Gonzàlvez Valls, Cayetano 

Martinez i la carretera d'Alacant. En la documentació del 

1935 s'utilitzava també per a aquest barri la denominació 

de "ciudad satélite", la qual ja hem vist aplicar a El Hogar 

Jardín. (02) 

Els informes de l'arquitecte, de la Comissió de 

Vies i Obres i de la Junta Local de Sanitat foren 

favorables, però hi va haver dos interessants escrits, 

subscrits per Jeremies Pastor i Pérez i Antoni Gomis i 

Vicente, els quals s'oposaven al projecte, en base a la 

necessitat de defensar la visió conjunta del palmerar des 

de llevant. Aquests escrits, però, van ser rebutjats per la 

Comissió Gestora (recordem que el govern municipal en 

aquells moments del bienni negre era de dretes). Els 

motius que donaren els gestors el 06-12-1935 per a no 

atendre la reclamació de Pastor i Gomis era que amb el 

projecte de Macià, 

"no se lesiona derecho alguno de los reclamantes ni se alega 

otras razones que las técnico-sanitarias y esas deberán ser los 

organismos y técnicos adscritos a la materia los que deban 

formular los reparos o la aprobación del proyecto." 

Un gestor, pel contrari, proposà que s'aprovàs 

d'immediat el projecte, "en atención a las necesidades de 

expansión de la ciudad." Tanmateix, s'acordà que 

l'expedient tornàs a l'arquitecte Pérez i Aracil per a taxar 

certs terrenys municipals que s'ocupaven i per a tenir en 

compte les normes sobre l'amplària dels carrers. (03) 

La polèmica, però, tot just començava i hi devia 

haver un important rerafons polític i econòmic, ja que el 

mes següent, Jeremies Pastor demanava que s'anul·làs 

l'acord pel qual es va rebutjar el seu escrit. A més, 

demanava que es donàs compte de l'aprovació del 

projecte 

"a la Comisaría de Parques Nacionales, en cuanto a la defensa y 

conservación del palmeral, al Consejo Forestal, en cuanto se 

refiere a la conservación y fomento del arbolado, a la academia 

nacional de Bellas Artes en lo referente a la conservación y 

esplendor de las bellezas patrias, al Patronato Nacional del 

Turismo para que los visitantes nacionales y extrangeros puedan 

admirar el palmeral sin que lo impidan pantallas ni cortapisas." 

I seguia tota una tirallonga d'organismes i institucions que 

havien d'intervenir pel que feia al camí de l'Olmet, a la 

carretera d'Alacant, a la sanitat dels desaigües, etc. 

Finalment hi havia també acusacions, no gaire velades, 

respecte a l'actuació i els interessos del gestor que havia 

demanat que es rebutjàs el seu escrit. També Gomis 

replicà demanant que s'exposàs al públic el projecte 

d'urbanització dels terrenys, perquè tothom pogués dir la 

seua. La Comissió Gestora, el 03-01-1936, a més de 

denunciar Pastor per calúmnies, per si de cas, i tenint en 

compte que era secretari judicial del jutjat de primera 

instància, acordà enviar els dos escrits a informe tècnic de 

la Comissió de Vies i Obres i del secretari. (04) 

Tanmateix, tothom es ratificà en els seus 

informes i, quan es discutiren de bell nou els escrits de 

Pastor i Gomis, el 17-01-1936, es recordà que el projecte 

es trobava encara sense aprovar, que en el seu moment 

eixiria a exposició pública i que, en definitiva, raonava el 

secretari, en les instàncies només s'al·legava 

"la defensa del palmeral y éste, segun los informes técnicos, no 

se halla afectado por el proyecto de urbanización", 

per la qual cosa es van desestimar de bell nou els dos 

escrits. (05) Però a les poques setmanes, el 07-02-1936, 

es van veure uns nous informes de la Comissió de Vies i 

Obres i de la Junta Local de Sanitat sobre aquesta 

urbanització i, aleshores, per primera vegada, 

l'Ajuntament plantejà en un projecte d'urbanització la 

cessió de terrenys per a plaça i per a jardí públics, a més 

d'eixamplar tots els carrers del barri. Als informes es 

proposava 

"que por el solicitante se ceda para plaza unos terrenos que 

figuran en el plano, destinados para una manzana de casas y que 

se ceda igualmente otra porción de terreno para parque de 

recreo, ensanchando a doce metros las calles." 

Aquests extrems s'havien de comunicar al 

promotor. (06) En la sessió següent, el 12-02-1936, es 

donava compte que aquest havia acceptat les condicions 

municipals i s'havia compromés a fer la cessió del terreny 

per a jardí i per a plaça. Per tant, l'expedient fou aprovat, 

amb la condició que tots els carrers fossen de dotze 

metres d'ample. (07) 

Curiosament, l'ajuntament popular, que prengué 

possessió als pocs dies, no qüestionà aquest projecte, 

limitant-se a assenyalar en la sessió del 29-04-1936, que 

el promotor havia de presentar el projecte de 

clavegueram, "indispensable para la urbanización de los 

terrenos", segons l'informe de la Junta Local de Sanitat, 

com també que Pérez i Aracil havia de taxar el terreny de 

propietat municipal que havia d'ocupar la urbanització. 

(08) I el dia abans d'iniciar-se la guerra d'Espanya, el 

17-07-1936, l'Ajuntament donà ja una llicència per a fer 

una casa en aquest nou barri, "cuyo plano de alineaciones 

fué aprobado recientemente", segons es consignava a 

l'acta de la sessió. (09) Però com assenyala Gozálvez, 

l'inici de la guerra degué dificultar una obra 

d'envergadura com aquesta, ja que els serveis urbans 

s'encaririen per la seua separació del centre de la ciutat. 

Fet i fet no fou fins la construcció de la llotja de fruites i 

verdures els anys quaranta que es posà en marxa la 

urbanització d'aquests terrenys marginals. (10) 

 

NOTES 

(01) Comisión Gestora, acta del 10-07-1935, AHME. 

(02) Llig. 330, exp. 72, AHME. Vicente Gozálvez, La ciudad de 

Elche, 1976, p. 131. 

(03) Comisión Gestora, acta del 06-12-1935, AHME. 

(04) Comisión Gestora, acta del 03-01-1936, AHME. 

(05) Comisión Gestora, acta del 17-01-1936, AHME. 

(06) Comisión Gestora, acta del 07-02-1936, AHME. 

(07) Comisión Gestora, acta del 12-02-1936, AHME. 

(08) Sesiones de Ayuntamiento, acta del 29-04-1936, AHME. 

(09) Sesiones de Ayuntamiento, acta del 17-07-1936, AHME. 

(10) Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 131. 

 

02. FÀBRIQUES 
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Hi ha un episodi en la urbanística a Elx, marginal per la 

mancança de continuïtat i per la situació urbana, pero que 

es pot relacionar amb el tema de l'habitatge obrer i la 

defensa de les palmeres. Es tracta de la construcció de la 

fàbrica de Ferràndez i les casetes veïnes, per als propis 

treballadors, al nord dels horts de palmeres, vora el riu 

Vinalopó i sobre la sèquia Major del Pantà, en un primer 

intent de botar per aquest punt la barrera dels horts amb 

un element productiu i residencial unitari. La iniciativa, 

però, no es vinculava a cap eix urbà o territorial —camí 

important o carretera— i no va reeixir en cap moment 

posterior i els voltants d'aquesta fàbrica i d'altres com 

ella, situades al sud o al nord dels horts, ha continuat sent 

un territori agrícola fins que a la fi del segle XX han 

començat a desenvolupar-se aquestes àrees de la ciutat 

concèntrica en base al Pla General del 1986. 

No tenim documentat l'episodi de la construcció 

de les casetes i la fàbrica de Ferràndez, però devia tenir a 

veure amb els canvis posteriors a la crisi del 1917 i el seu 

vincle amb l'habitatge obrer, quan, com assenyalen Piñon 

i Alonso de Armiño per a València, el que fins aleshores 

havia estat la definició d'un marc de producció 

d'habitatges amb un caràcter gairebé benèfic (la 

construcció de cases barates), hagué d'afrontar les 

reivindicacions dels sindicats obrers. (01) Es tractava de 

la trivialització del model encetat per alguns industrials 

europeus que durant la segona meitat del vuit-cents, feren 

cases per als obrers vora els centres de treball, com ara 

Saltaire una aldea model promoguda per Titus Salt el 

1853 seguint les descripcions literàries de Disraeli, 

segons les quals les reformes eren considerades l'única 

alternativa possible dels conflictes socials. O també 

l'aldea de Gran-Hornu, promoguda a Bèlgica per 

l'industrial Degorge a partir del 1825, els grups de 

colònies obreres construïdes prop d'Essen pels Krupp 

entre el 1863 i el 1875 o encara una altra aldea model 

promoguda pels industrials Ponma a Val d'Adorno. (02) 

La localització d'algunes fàbriques com aquesta 

(ja sense vivendes) en els bancals de terra blanca existents 

entremig dels horts o pròxims a ells, en la perifèria dels 

nous barris dels anys deu i vint, col·laborà a urbanitzar 

aquest territori durant els anys trenta, ja que actuaven 

com avançada de la ciutat en ser edificis que tenien 

menys condicionants urbanístics i arquitectònics que els 

barris de cases. Tres d'aquestes fàbriques tingueren una 

incidència especial en la transformació de la ciutat: el 

Trust cap a l'est, vora la carretera d'Alacant, la Filadora 

cap al sud-est, vora els camins de Santa Pola i dels Bous, 

i la fàbrica de Ripoll cap al sud, entre els camins de Santa 

Pola i d'Alborrocat. La zona del Trust s'ocupà amb 

fàbriques al llarg del 1934, aprofitant les fàcils 

comunicacions que els oferien la carretera d'Alacant i el 

camí Vell d'Alacant, a més de la proximitat dels barris de 

la Barrera i de l'hort del Murciano, aleshores en 

construcció. (03) També aquests anys es trobava en 

funcionament la Filadora Il·licitana, a llevant de l'hort del 

Cura, empresa que, com hem vist, tingué una nefasta 

actuació amb la tala de palmeres dels horts limítrofs, 

especialment en l'hort d'Avellan, al nord, de la mateixa 

propietat. També les grans fàbriques de la Veta i de la 

Conserva, situades cap al sud, vora el camí d'Alborrocat i 

la carretera de Dolors, respectivament, tingueren 

incidència en la transformació urbana d'Elx, afavorint 

l'ocupació dels barris de Tripa i de les Portes Encarnades. 

Molts d'aquests edificis i naus, com també els espais 

públics que hi havia immediats a ells, van esdevenir 

fàbriques de guerra entre el 1936 i el 1939. Així, el carrer 

de Candalix s'incorporà a les dues fàbriques situades als 

dos costats del camí i el 1938 el director d'ambdues 

fàbriques demanà tancar-lo per tal de millorar les 

condicions del treball. Com, malgrat trobar-se en plena 

guerra, la burocràcia continuava funcionant i el Consell 

Municipal no prenia mai una decissió directament per ell 

mateix, envià l'expedient a informe de la Comissió de 

Vies i Obres i a la sessió següent, el 03-08-1938, s'acordà 

concedir el permís per a tancar el carrer, reservant-se el 

Consell el dret de propietat sobre el terreny a ocupar. A 

més, s'havia de traslladar la font existent i 

"el fuero de guerra vendrá obligado a restituir a dicha calle las 

aceras u obras que se inutilicen o puedan inutilizar-se para que 

esta recobre el servicio." (04) 

 

NOTES 

(01) Luis Alonso de Armiño; Juan Piñón, "La formazione di 

Valencia moderna", Storia Urbana, núm. 37, 1986, p. 25. 

(02) Leonardo Benevolo, Los orígenes del urbanismo moderno 

(1963), 1979, p. 156-158 i 169. 

(03) Ayuntamiento Pleno, acta del 29-06-1934, AHME. 

(04) Consejo Municipal, acta del 03-08-1938, AHME. 

 

3.07. CONSTRUCCIONS, EQUIPAMENTS 

 

Durant les primeres dècades del nou-cents, les principals 

construccions que es feren a Elx foren les destinades a 

l'ús residencial, com també determinats edificis destinats 

a equipaments per als quals la societat il·licitana començà 

a reclamar la construcció d'espais especifics, com ara 

escoles, museu, asil o llotja de fruites i verdures. També 

es van reparar o es bastiren de nou molts dels 

equipaments vuitcentistes, com ara l'escorxador, i es 

començà a plantejar la necessitat de fer més ponts i 

passarel·les sobre el Vinalopó per tal d'augmentar la 

comunicabilitat entre les dues parts de la població. 

Arreu les grans ciutats de l'Estat, com ara 

Barcelona, els primers anys del nou-cents, com assenyala 

Torres, els temes de l'habitatge popular i del control del 

mercat del sòl condicionaren les intervencions 

urbanístiques. (01) També a d'altres ciutats, com ara 

Alacant, el tema de l'habitatge obrer s'intentà resoldre 

amb l'eixample, en fer que els habitants de les barraques 

situades a les faldes del castell, amb dolentes condicions 

de salubritat, deixassen aquest emplaçament i es 

traslladassen a l'eixample. (02) I durant la Dictadura, a 

València, sota l'alcaldia del marquès de Sotelo hi hagué 

importants transformacions viàries i de construcció 

d'edificis, segons Sanchis: es renovà la pavimentació de 

quasi tots els carrers de la ciutat, els quals foren llavors 

asfaltats, s'acabaren les obres del mercat central i 

l'Ajuntament, s'actualitzaren la ronda i la glorieta, 
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s'urbanitzà l'avinguda de l'Antic Regne i es reformà la 

plaça de Castelar, donant-li la forma actual triangular 

mitjançant l'enderroc de la Vallada de Sant Francesc i la 

plaça de Caixers, on es trobava aleshores el sector 

comercial més important de la ciutat. Foren construïts tres 

ponts nous sobre el Túria, el de Natzaret, el d'Aragó i el 

de Campanar i la xàrcia de carreteres reials fou molt 

millorada, asfaltant-se'n les principals. (03) 

La preocupació per l'habitatge arribà també a Elx 

mercè al desenvolupoament industrial i a la forta 

organització obrera, i fou el motor d'ocupació del gran 

eixample de ponent, tot ell concebut per a fer cases 

destinades als obrers, artesans o petita burgesia. 

Paral·lelament, durant les primeres dècades del nou-cents 

a Elx es consolidà la ciutat burgesa amb les seues 

construccions característiques, privades i públiques. Es 

tancava, així, el procés assenyalat per Aymonino, segons 

el qual la ciutat constitueix un espai artificial, històric, on 

tota societat, quan ha assolit un cert grau de diferenciació 

respecte a la configuració social precedent, intenta, 

mitjançant una autorrepresentació en monuments 

arquitectònics, un objectiu impossible: marcar aquest 

temps determinat, més enllà de les necessitats i motius 

contingents als quals obeí el procés de construcció dels 

edificis. (04) 

D'altra banda, als anys vint i trenta, en la 

reivindicació i la formació de l'eixample i de la nova 

ciutat, els edificis i els usos singulars jugaren un paper 

significatiu en tant que components urbans de valor 

singular, juntament amb el traçat ordenat i l'espai públic 

de grans dimensions. Com assenyala Fernández Alba, 

"al modelo progresista de la ciudad que inauguraba los espacios 

urbanos de principio de siglo le resultaba difícil erradicar los 

presupuestos especulativos que concebían el urbanismo desde 

los valores morfológicos que le prestaba la arquitectura." (05) 

Amb tot, certament, a Elx foren pocs els edificis que 

jugaren aquest paper. Un d'ells, potser el més important, 

fou l'escola graduada, l'establiment de la qual en les 

primeres dècades del segle XX tingué gran importància, ja 

que era el primer centre oficial d'aquest tipus que es 

bastia a la ciutat. 

 

NOTES  

(01) Manuel Torres et al., Inicis de la Urbanística Municipal de 

Barcelona, 1985, p. 21-22. 

(02) Juan Calduch, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, 

vol. 2, p. 351. 

(03) Manuel Sanchis, La ciutat de València, 1972, p. 588-589. 

(04) Carlo Aymonino, El significado de las ciudades (1975), 

1981, p. 25. 

(05) Antonio Fernández, "El museo catacumba", El País, 

suplement Artes, 29-10-1988, p. 2. 

 

00. HABITATGES 

 

A l'Estat espanyol, encara que la primera legislació sobre 

l'habitatge obrer fou la Llei de Cases Barates del 1911, el 

problema de l'habitatge es plantejà ja des del 1853, quan 

es dictà una Reial Ordre manant la construcció 

d'habitatges per a pobres a les ciutats de Madrid i 

Barcelona. Com assenyala Calduch, la seua incidència 

degué ser nul·la, però suposà l'inici d'una preocupació en 

el tema de l'habitatge que seguia llunyanament la pauta 

marcada per altres estats, com ara Anglaterra o França, on 

la qüestió de l'habitatge apuntava ja com una de les 

causes principals de la degradació de la ciutat burgesa al 

vuit-cents. La preocupació per l'habitatge social, sorgida a 

l'Estat espanyol a partir de postulats filantròpics i de 

postures higienistes, va permetre l'assaig durant el vuit-

cents de diverses solucions tipològiques. (01) Segons 

Aymonino, la única classe d'edificació residencial que 

havia assolit al vuit-cents una definició tipològica era la 

vivenda econòmica aïllada o en filera. Aquest habitatge, 

tant si es desenvolupava en els pobles-model construïts 

per empreses industrials, com si s'inscrivia en les 

propostes de ciutat jardí, contenia la majoria dels 

elements distributius que caracteritzaren les 

investigacions posteriors. (02) 

A començament del nou-cents, a Elx 

predominaven les antigues cases urbanes de la vila i el 

raval, fragmentades i subdividides a poc a poc, de terrats 

plans i volumetria cúbica, desenvolupades en una, dues o 

tres plantes, les quals convivien amb els palaus barrocs i 

els palauets i les noves cases romàntiques de pisos de la 

burgesia urbana. Hi havia, així mateix, els habitatges 

rurals, tant les cases dels horts de palmeres, amb una o 

dues plantes, com el prototipus anomenat "casa del camp 

d'Elx", de planta baixa només, amb una gran extensió 

superficial, incloent corral per als animals en el mateix 

cos de l'edificació. 

Un dels tipus arquitectònics propis d'Elx eren les 

cases dels horts, les quals havien estat generalment 

unifamiliars i es trobaven situades en un dels bancals 

rodejats de palmeres, vora el camí o molt a prop d'ell. Les 

cases més antigues eren blanques o ocres, de colors 

terrosos, acabades amb algeps, amb volums cúbics i terrat 

pla, com les antigues cases de l'arquitectura popular de la 

vila murada i del raval de Sant Joan. (03) Les cases dels 

horts de palmeres no responien a un model prefixat, sinó 

que hi havia múltiples variacions, sempre tenint com a 

base l'esquema organitzatiu de la casa del camp d'Elx, 

amb les peces organitzades al voltant d'un eix central 

longitudinal. En un altre lloc hem proposat que durant el 

vuit-cents la introducció de la teula plana, la qual es 

popularitzà aviat arreu el camp d'Elx, originà un canvi 

tipològic en la casa dels horts. Així, es va substituir el 

terrat per la teulada i es produí l’esmentada ordenació de 

les peces de la casa al voltant de l'eix central. (04) 

Aquesta tipologia de casa de planta baixa amb coberta de 

teula i corral posterior, es popularitzà per la seua gran 

versatilitat i adaptabilitat a diferents situacions urbanes i 

rurals. Així mateix, la senzillesa constructiva feia que 

pogués ser autoconstruïda, tant pels llauradors del camp, 

els quals, de sobte, tenien aigua dolça per a regar els 

conreus i veien multiplicar-se l'atenció que necessitaven 

les collites, com pel proletariat urbà, el qual de sobte 

disposava a l'eixample de grans extensions de terreny 

barat on comprar un solar i fer-se una casa. 

Amb aquestes cases amb teula s'acabava el tipus 

arabitzant de volumetria cúbica que havia sorprés els 
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viatgers del XIX i principi del XX. Eren les cases encara 

descrites per Jessen el 1929 com una arquitectura cúbica, 

de petites dimensions, al voltant de la qual hi havia 

diversos espais i dependències exteriors on es 

desenvolupaven la majoria de les activitats: 

"Los huertos son propiedades privadas. En cada una de estas 

propiedades se levanta, por lo general, un edificio en el cual 

vive el guarda, el arrendatario o el mismo propietario, con su 

familia y algunos animales. Estas casas son bajas, blanqueadas, 

en forma de caja, y por lo general no constan mas que de dos 

habitaciones, aparte del establo, una habitación de estar, con el 

hogar, y otra para dormir. Delante suele exitir un sombrajo, 

sostenido por troncos de palmera y cubierto por ramos de la 

misma, bajo el cual se efectuan todos los trabajos del día. Junto 

a la casa existe, por lo común, un horno de cocer pan en forma 

de colmena, construído de barro, y junto a la acequia se 

encuentra el lavadero. Establecimientos mayores, como con 

tanta frecuencia se ven en las huertas de Murcia y Valencia, no 

existen en estos pequeños palmerales de Elche." (05) 

També Azorín parlà d'aquesta arquitectura de les 

comarques valencianes del sud, caracteritzada per l'ús de 

l'algeps com a material d'acabat que originava sobre les 

superfícies textures i cromatismes peculiars: 

"Las casas que se ven en el camino son de paredes fràgiles de 

yeso, que al principio, recién hechas las casas, es blanco, pero 

que después se pone rojizo, dorado por el sol. El aire a veces va 

royendo las paredes; socava la parte blanda en yesos que son 

flojos, y deja subsistente lo duro: de modo que todo a lo ancho 

de estos muros deleznables se ven millares de piquitos de 

cristales que relumbran bajo la viva luz solar." (06) 

Tanmateix, les cases més modernes, tant als 

horts com al camp i la ciutat, havien incorporat a 

l'exterior colors vius i cridaners com ara el mangra, el 

blau fosc, el groc viu, els verds, i els marrons. 

Un aspecte que aparegué a Elx a finals del vuit-

cents, com hem indicat, fou la preocupació higienista, 

comuna a totes les ciutats europees al llarg del segle. 

Segons Moreno, a Elx les vivendes i els tallers eren el 

mateix espai en cas del treball domiciliari i les condicions 

higièniques eren dolentes, com reconeixia el propi 

"Instituto de Reformas Sociales", en part per la mancança 

de condicions de salubritat pública a la població 

(clavegueram, conducció d'aigua potable, etc.) i en part 

per la desídia dels patrons i propietaris, els quals no feien 

cap reforma per millorar les cases. Així, el 1894 els 

metges Gadea i Fernández Grau denunciaven les 

condicions generals de la població a la Junta Provincial 

de Sanitat. També durant els primers anys del nou-cents, 

els regidors i la premsa local tractaren nombroses vegades 

la qüestió de la higiene urbana. Segons Moreno, després 

de la guerra mundial el problema s'agreujà i cases que 

costaven abans 1.500 ptes. es llogaven per 400 ptes. 

anuals el 1922, malgrat les dolentes condicions en què es 

trobaven. Com deia Trabajo el 1922, 

"aprovechándose (los amos) de la escasez de viviendas, se 

entusiasman subiendo el alquiler de las antihigiénicas 

habitaciones que sufrimos", 

i afegia que 

"no es raro ver en un área de cinco metros cuadrados reunidos 

doce o catorce personas." 

Segons Moreno, encara a començament dels anys vint a 

Elx no es feia res en el terreny de les cases barates i 

segons els empresaris de la construcció no es construïa 

per la pujada dels materials i de la mà d'obra i per la 

jornada de vuit hores: 

"los materiales de construcción están por las nubes, la mano de 

obra carísima y las ocho horas transcurren tan pronto que no hay 

ningún propietario que quiera emplear su dinero en este 

negocio." 

El 1922 hi havia la cooperativa obrera socialista 

La Emancipación, entre els projectes de la qual figurava 

la construcció de cases barates. Tanmateix no es va 

construir res ni tampoc s'arribà a fer cap societat de veïns 

o de llogaters per a enfrontar-se als propietaris. (07) De 

fet, segons Moreno, el cooperativisme a penes tingué 

importància a Elx i això fa que no trobem en els anys de 

preguerra cases per a obrers construïdes a Elx des de les 

organitzacions polítiques i sindicals, tan importants 

aleshores, ni tampoc des de les institucions públiques. El 

1903 es fundà la cooperativa de producció La 

Emancipación i el 1904 la cooperativa socialista de 

consum Casa del Pueblo. Però en aquesta darrera 

s'originaren problemes per la gestió d'alguns dels 

membres, la qual cosa deixà, segons Moreno, 

"un mal sabor de boca entre los trabajadores ilicitanos." 

El 1921, com hem dit, es tornà a plantejar la 

creació d'una altra cooperativa, titulada també La 

Emancipación, la qual, malgrat ser de consum, projectà la 

construcció de cases barates i la creació d'una cooperativa 

de producció d'espardenyes. L'animador principal 

d'aquesta cooperativa fou Vicent Hernàndez, per a qui el 

cooperativisme no consistia només en poder comprar els 

productes més barats sinó que era el començament d'una 

nova societat. Per tant plantejava que la seu social havia 

de tenir 

"una buena biblioteca y un gran salón de fiestas, en el que 

vuestras familias, allí congregadas, puedan expansionar los 

corazones y elevar sus espíritus oyendo las inspiraciones de los 

grandes maestros compositores, admirando las creaciones de los 

grandes dramaturgos, instruyéndose por medio de selectas 

proyecciones cinematográficas, escuchando conferencias 

instructivas y educadoras y, en suma, haciendo de los hombres 

de la sociedad actual hombres aptos, virtuosos y refinados que 

puedan ser garantía de estabilidad para la suspirada sociedad de 

mañana." 

En conseqüència, es projectà i començà a 

construir-se un edifici propi, però els bons propòsits van 

decaure en anar-se'n d'Elx Vicent Hernández. (08) 

Malgrat aquesta escassa activitat de promoció 

social de vivendes, com hem vist, a meitat dels anys vint 

la construcció de l'eixample havia avançat en gran 

mesura, com observaven repetits autors, i s'havia originat 

una gran sensibilitat envers l'habitatge obrer. Així, Ibarra, 

el 1925 considerava que 

"síntoma de progreso material y de riqueza positiva urbana, e 

industrial, por sus efectos, es el gran desarrollo aquí alcanzado 

en el corto número de años que todos hemos podido apreciar, 

por la construcción de barriadas enteras, cual exige una vida 

exhuberante i fabril por excelencia, en una población tan antigua 

y caracterizada como la nuestra, en donde el elemento obrero, 
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poderosa fuerza productora que tiende a su desarrollo y 

crecimiento, en razón directa de la potencialidad de aquella, 

necesita de higiénicas y económicas viviendas para su 

habitación. [...] Todos los viejos hemos visto separar, ya que no 

distribuir higiénicamente, habitaciones de casas que antes 

ocupaba una sola familia por un módico alquiler, guisando en 

una misma cocina y sirviéndose los distintos indivíduos, de tres 

o más matrimonios, de unas mismas servidumbres que no es 

preciso nombrar. Y floreciente la industria local por su gran 

desarrollo, y aumentada la población obrera, se ha hecho 

indispensable la edificación de nuevas barriadas, por el único 

lado que ha debido permitirse, por el Oeste." (09) 

La vinculació del plànol urbanístic d'aquesta 

nova ciutat amb les tipologies edificatòries que havia de 

sustentar fou total des d'un principi. La gent hi adaptà la 

casa del camp d'Elx als solars del poble, fent-la entre 

mitgeres i permetent una fàcil parcel·lació de les illes de 

cases. Allò que Seijo anomena "casa del campo de Elche" 

es composava bàsicament de dues estances —

habitualment cambres de dormir— que miraven a la part 

de davant, al carrer, i dues mes —una de les quals solia 

ser la cuina— que miraven darrere, al corral. Hi havia un 

ample espai central per a entrar el carro i un gran pati 

posterior —el corral— on hi havia la quadra, alguna 

petita estança —el pastador o el comú—, algun arbre —

llimoner, taronger,  palmera— un petit jardí, galliners i 

conilleres, etc. (10) L'adaptació de la casa de camp als 

eixamples feia que les peces intermèdies, situades entre 

les que donaven al carrer i les que donaven al corral, 

quedassen fosques, com una mena d'alcoves, les quals 

arribaren a ser permeses fins i tot pel Pla General del 

1962. En aquelles cases, donada l’inexistència de 

clavegueram, era fonamental la disposició d'un pou negre, 

el qual es netejava cada cert temps, utilitzant les deixalles 

com adob de la terra. Sense abastiment d'aigua potable i 

en un clima sec com el nostre, amb una ancestral 

mancança d'aigua, cal ressenyar també la situació de 

l'aljub —anomenat aquí pou— que habitualment es 

trobava dins de la casa, incorporat tipològicament a 

l'edificació; el pou apareixia a les cases del poble d'una 

manera semblant a com ho feia a les cases de camp: bé a 

l'entrada, bé vora el corral, bé enmig del mateix corral; 

s'hi replegava l'aigua de la pluja i s'havia de menejar 

sovint, en pouar, perquè l'aigua no es fes roïna. En podien 

haver un o dos, de pous, tenien una secció en forma de 

pera, s'excavaven en la terra i es revestien interiorment 

amb un enlluït de calç; a les cases de camp en solia haver 

un altre, o dos més, enmig de la replaça o als bancals 

pròxims. 

Aquestes eren les edificacions amb les quals, 

durant la meitat central del segle XX, des del 1920 fins el 

1970, s'ompliren els grans eixamples d'Elx dibuixats en 

les decades dels anys vint i trenta, els quals, de fet, no 

s'arribaren a colmatar del tot fins els anys vuitanta. La 

gran funcionalitat del tipus de la casa del camp d'Elx 

explica la seua proliferació en tots els nous barris a partir 

dels anys vint, com ho demostren els nombrosos plànols 

que hi ha als expedients de sol·licitud de llicència d'obres 

d'aquests anys. El gran eixample de ponent es construí 

inicialment amb aquesta clara i definida tipologia 

arquitectònica, la qual fou substituïda dècades més tard 

per edificis de pisos, però sense que es veiés afectat el 

traçat de l'estructura urbana. La casa de planta baixa era 

un tipus fàcil de construir i, per tant, permetia 

l'autoconstrucció amb una certa rapidesa. Era també fàcil 

d'adaptar a l'economia del propietari i a la mesura de les 

parcel·les. Per a introduir aquest tipus en la ciutat, hi 

havia prou amb assenyalar una quadrícula que pogués 

acollir-lo, amb mansanes amples, que permetessen grans 

corrals a la part posterior o fins i tot fàbriques en la part 

central a les illes més grans. De fet, aquest fou un tipus 

que perviví fins els darrers anys seixanta, quan els efectes 

del Pla General del 1962, amb l'increment d'altures que 

potencià i amb la prohibició de cases de planta baixa, 

començaren a deixar-se notar. 

Tanmateix, en la valoració que la premsa dels 

anys vint feia repetidament de l'edificació de l'eixample, 

freqüentment negativa, com hem vist, potser hi havia un 

cert desig que en aquesta zona hi hagués edificis burgesos 

amb trets formals d'arrel modernista, semblants als que es 

construïen aleshores en la part del poble antic, al voltant 

de la Corredora i dels carrers del Salvador i de Sant Jordi. 

L'eixample, d'aquesta manera hauria estat com a tantes 

ciutats espanyoles, una obra de la burgesia amb voluntat 

de nova ciutat central, i no un barri perifèric, de cases per 

als "pobres", semblant als altres que es feien durant el 

tomb de segle als extrems de la població, malgrat la 

potent quadrícula que homogeneitzava el traçat. Així, 

com hem vist, solia parlar-se, menystenint-les, de 

"casas de habitación, seguramente de tierra, desiguales, 

antihigiénicas y feas, como la mayoria de las que se 

construyen." 

Pel que fa a la tipologia dels habitatges, doncs, a 

Elx es donà el mateix fenomen estudiat per Piñon i 

Alonso de Armiño a València, potser encara d'una manera 

més clara i contundent, per la seua importància 

quantitativa: la casa dels nous barris del vuit-cents i del 

nou-cents era exactament la mateixa casa que la del camp, 

convertida en casa entre mitgeres. Segons Piñon i Alonso 

de Armiño, allò que caracteritzà a València l'etapa de la 

Dictadura i la República fou l'irrupció de la problemàtica 

de l'habitatge de les classes populars i, amb ella, la 

consolidació definitiva de la perifèria de la ciutat. Des del 

1901, si més no, existí una societat constructora benèfica 

de cases per a obrers i, a partir del 1921, amb la creació 

de cooperatives de vivendes, el fenomen assolí una 

amplitud notable. Tipològicament, gairebé totes les 

promocions eren assimilables al tipus de vivenda 

unifamiliar, teoritzat ja des del Primer Congrés 

d'Arquitectes d'Espanya el 1881 i reafermat amb la 

discussió internacional del tema. A València, l'antecedent 

d'aquestes cases barates eren les fileres de cases dels 

pobles rurals del país, existents encara en els nuclis 

pròxims a la ciutat, amb façana al carrer i pati posterior. 

Només en dates tardanes, durant la República, 

s'incorporaren tipus més cosmopolites, com ara la vil·la 

exempta o la vil·la aparellada. (11) També a Elx, a més 

de la casa del camp d'Elx, als anys trenta, amb El Hogar 

Jardín, com hem vist, s'introduí el xalet, tipus d'edifici 

unifamiliar aïllat de "planta lliure" el qual, malgrat 
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l'escassa incidència en la postguerra, tingué gran 

importància per a colonitzar urbanísticament el camp a 

partir dels anys setanta, quan el capital immobiliari hagué 

de complementar el pis amb llarg corredor, fosc i dur 

d'habitar, amb la casa de segona residència. 

A més dels tipus d'habitatge unifamiliar que 

venim referint, durant les primeres dècades del segle, es 

reformaven també les antigues cases pairals i cases de 

pisos construïdes abans del vuit-cents, com ara les del 

comte de Casas Rojas qui el 1915 demanà llicencia per a 

reformar un edifici en el carrer de l'Almòrida i dues cases 

en la plaça de la Mercè. (12) 

Durant les dues primeres dècades del segle XX, 

les peticions de llicències d'obres foren nombroses, però, 

curiosament, durant el 1922 i el 1923 a penes hi ha 

plànols i documents gràfics acompanyant les sol·licituds, 

arribant a ser més escassos que a final del vuit-cents. 

També hi hagué anys que, malgrat disposar ja de 

l'eixample de ponent, les obres de nova planta foren 

escasses. Cal afegir que en aquest procés de control de la 

legalitat no es donava especial importancia a les 

sol·licituds, i els plànols per a urbanitzar horts i obrir 

nous barris continuaven tenint el mateix tractament que 

les llicències d'obres. Així, enmig dels expedients de 

llicències per a construir cases trobem els plànols dels 

barris de Chinchilla, de Tripa o de la Barrera. (13) A 

partir del 1923, però, detectem un canvi, ja que augmentà 

el nombre de sol·licituds de llicència i començaren a 

incorporar-se a l'expedient de forma sistemàtica els 

plànols de les noves edificacions projectades. (14) 

El 1924 hi hagué un espectacular augment de les 

sol·licituds de llicències d'obres per a fer cases. Aquest 

any, com a conseqüència de l'aprovació de les primeres 

ordenances "modernes" aprovades per l'Ajuntament, 

gairebé en tots els expedients hi ha constància dels 

plànols de la distribució i de la façana dels nous edificis. 

Aquests plànols del 1924 venien habitualment sense la 

signatura de cap tècnic, com fets en sèrie, i solen estar 

dibuixats a dues o tres tintes. Tots són de les típiques 

casetes de planta baixa o de planta baixa i pis que hem 

descrit i la dimensió de la parcel·la oscil·lava entre set o 

vuit metres de façana i vint o trenta metres de fondària, 

amb la qual cosa es podia deixar darrere el gran corral on 

hi havia el jardí, els galliners i les conilleres, el comú, el 

pastador i la quadra. La distribució era ja summament 

higiènica, ja que gairebé totes les estances tenien llum i 

ventilació directa, al corral o al carrer, i només en algunes 

cases de grans dimensions, com hem dit, les alcoves 

ventilaven a través d'altres peces, en una sol·lució que es 

considerà acceptable fins i tot pel Pla General del 1962. A 

les parcel·les que feien cantó i a les no ortogonals 

apareixen curioses sol·lucions distributives, variacions 

del tipus per a adaptar-lo al lloc. A més, les cases més 

riques tenien dibuixats en la façana senzills elements 

ornamentals tardomodernistes. La construcció d'aquestes 

cases devia ser un negoci rendible, ja que hi ha alguns 

expedients on un promotor o propietari demana construir 

de quatre a sis cases idèntiques, fetes a la vegada, 

destinades a la venda. Generalment aquestes cases fetes 

en sèrie eren més petites que les altres i a penes si tenien 

dues peces, l'entrada o rebedor, la cuina, el corral i el 

comú. (15) 

El resultat fou que als anys deu i vint l'ocupació 

de l'eixample amb habitatges de nova planta fou 

espectacular. L'enginyer Mira assenyalava al seu informe 

el desenvolupament de la construcció d'habitatges a Elx 

entre el 1920 i el 1924, període en el qual, segons els seus 

càlculs, s'havia edificat 

"diez veces más que en los cuatro años que más se haya 

edificado en el anterior decenio." 

Ibarra, el 1931, postil·lava que els motius d'aquesta febre 

constructora havien estat la prosperitat econòmica, 

l'escassesa d'habitatges i l'augment del preu dels lloguers: 

"La abundancia de trabajo industrial y su gran retribución en los 

últimos años de la guerra y primeros de la postguerra [mundial], 

ha dado ocasión a todos aquellos obreros laboriosos y 

económicos, para constituir ahorros en metálico de no escasa 

importancia y, ante la escasez de viviendas y consiguiente alza 

de alquileres, a que hayan sido invertidos en la edificación de 

casas de una sola planta, destinadas a vivienda de los mismos 

obreros dueños de ellas." (16) 
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01. ESCOLES 

 

Ja a finals del vuit-cents, com hem vist, es començà a 

plantejar a Elx la necessitat de construir un edifici 

específic destinat a escola pública, la qual cosa tenia 

relació amb l'existència de molts col·legis, tant públics 

com privats. Però fou durant les primeres dècades del 

nou-cents, amb la formació de les societats obreres i dels 

partits polítics de classe, quan l'escolarització, convertida 

ja, en paraules d'Aymonino, en activitat organitzada 
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socialment necessària, assolí una fase més complexa i 

tendí a convertir-se en una activitat "definitiva", ço és 

estable al llarg d'un període de temps. I a la vegada sorgí 

la necessitat de definir un espai adequat, capaç de 

consolidar i desenvolupar aquesta activitat mitjançant la 

seua "presència" arquitectònica. (01) Aquest fenomen es 

repetí després amb diversos equipaments públics, però 

l'escola era el primer equipament modern per al qual el 

conjunt de la societat il·licitana demanava un edifici propi 

amb un clamor unànim i insistent.  

A començament de segle les escoles públiques 

d'Elx continuaven instal·lades en cases particulars 

llogades a l'efecte, com ho havien estat durant tot el final 

del vuit-cents. Així, el 1904 hi havia cases llogades als 

carrers de la Mare de Déu del Carme i de Santa Anna, els 

propietaris de les quals, segons l'acta municipal, 

comunicaven l'Ajuntament que les havia de buidar i 

aquest acordà la necessitat de buscar nous locals. (02) El 

1908 la Guía Arco donava una visió optimista del tema en 

referir-se a Elx dient que hi havia 

"varios colegios de segunda enseñanza y a sus escuelas 

concurren unos 1.200 alumnos. El Municipio de Elche destina a 

instrucción unas 20.000 pesetas, de las 153.000 a que asciende 

el presupuesto total. El próspero estado de la industria de Elche 

es la mejor prueba de la cultura adquirida por sus naturales." 

(03) 

Però, com hem dit, el factor determinant per a 

crear a Elx una nova idea de l'escola i perquè la qüestió 

de l'ensenyament donàs un gir qualitatiu, fou l'inici i 

desenvolupament de les societats obreres, ja que la classe 

obrera prengué la culturalització com un element bàsic 

del seu programa, establint als locals de les 

organitzacions obreres escoles on s'ensenyava a llegir i 

escriure o, fins i tot, com ara al Círculo Obrero Ilicitano, 

es feia classe d'aritmètica, de contabilitat, de gramàtica, 

de llenguatge, de física i de ciències naturals. Aquesta 

presa de consciència obrera provenia, en part, del fet que 

la veritable situació escolar a començament de segle no 

s'ajustava a la falaguera visió de la Guía Arco, ja que el 

1900 hi havia un 82% d'analfabets i el 1920 n'hi havia 

encara un 64% . Com assenyala Moreno, davant aquesta 

situació, la classe obrera no esperà dels poders públics la 

solució del problema i va escometre pel seu compte la 

tasca de proporcionar-se una educació i una cultura, les 

quals consideraven un important factor per a 

l'emancipació de classe i no només un element de progrés 

indivídual. (04) Aquesta tasca d'alfabetització d'adults 

s'acompanyà des del partit socialista, representant 

majoritari del vot obrer, d'una preocupació per les escoles 

públiques per als xiquets, qüestió en la qual es 

concentraven les màximes aspiracions dels obrers 

conscienciats. Com assenyala Moreno, a les primeres 

dècades del nou-cents hi havia constants crítiques a 

l'escassedat i les dolentes condicions d'aquestes escoles i 

s'insistia en la necessitat d'una educació racional "que 

limpie las cabezas de los niños de atávicos perjuicios." 

Els periòdics Trabajo i El Obrero feien constants crides 

per a millorar l'ensenyament públic, el 1917 criticaven les 

pèsimes condicions higièniques de les escoles, ja que 

"no parece sino que para instalar escuelas en esta ciudad, se 

haya escogido los locales más antihigiénicos de la población" 

i el 1923 hi hagué una gran campanya per a conseguir la 

creació d'unes escoles graduades, les quals, segons 

Trabajo, havien de trobar-se situades en 

"un buen local, terreno o huerto, rodeadas de espaciosos y 

deliciosos jardines." (05) 

De fet, aquesta escola graduada fou el primer 

edifici que hi hagué a Elx destinat exclusivament per a tal 

menester. Finalment es va construir a ponent del raval de 

Santa Teresa, en un tros del passeig de les Germanies, ja 

amb unes característiques arquitectòniques i urbanes 

totalment modernes. Amb motiu de la construcció 

d'aquesta escola corregué molta tinta en la premsa local i 

s'originà una important consciència en la població de la 

seua necessitat, però, sobretot, amb aquest edifici, s'anà 

ocupant i plenant de contingut la zona situada entre el 

pont nou, l'asil i la caserna de cavalleria, lloc clau en la 

configuració de l'eixample d'Elx. 

Ara bé, el procés per a aconseguir la construcció 

de les escoles graduades d'Elx fou summament llarg. La 

primera notícia es remunta al 1910, quan l'Ajuntament 

acordà demanar una subvenció al ministeri per a instal·lar 

"un edificio destinado a Escuelas Graduadas, para lo cual, en su 

día, se formulará el oportuno proyecto." (06) 

El mateix 1910, a la vegada que es concedí la 

construcció del pont Nou, l'estat comunicà que donava 

també un crèdit per a la construcció d'un grup escolar. 

(07) I aquell mateix any encara l'Ajuntament demanà al 

govern 

"la construcción de ocho locales destinados para escuelas 

graduadas, cuatro para niños y cuatro para niñas", 

oferint el terreny i la "prestación personal para las obras y 

acarreo de material." (08) Tanmateix en aquesta ocasió no 

anà endavant la proposta i dos anys després, el 

17-01-1912 s'acordà encarregar el projecte de l'escola al 

mestre d'obres Pere Navarro, per a poder anar a Madrid 

amb aquest document i reiterar la petició de subvenció 

estatal. (09) Als set dies Pere Navarro presentà el 

projecte, el qual fou aprovat el 24-01-1912, 

"acordándose su ejecución, pero, atendido que el Ayuntamiento 

carece de los fondos necesarios para ello, se acordó también 

solicitar del gobierno el apoyo o auxilio", 

per a poder construir l'edifici. (10) 

Fet i fet, com ja hem vist, quan es discutí el 

primer projecte d'eixample el 1913, la reserva de terreny 

per a escoles fou una de les reivindicacions dels 

socialistes i la seua mancança fou el motiu pel qual 

votaren en contra del projecte, ço és perquè 

"no se reservaba un punto determinado para la construcción de 

edificio destinado a escuela." 

Observem, a més, que aquest era l'únic edifici 

per al qual es reclamava aleshores una presència 

específica en la nova ciutat que començava a planejar-se. 

(11) Però tampoc aquesta iniciativa del 1912-13 va 

arribar a res concret i el 16-06-1916 el mateix alcalde es 

lamentava de les dolentes condicions higièniques i 

pedagògiques dels locals on es trobaven situades les 

escoles d'Elx i tornava a proposar que es demanàs al 

govern la construcció "de un edificio a propósito para las 

referidas escuelas." En aquesta sessió ja es plantejà que 
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l'Ajuntament cediria 

"el terreno que tiene de su propiedad en el paseo denominado de 

la Princesa de Asturias", 

ço és un tros del mateix passeig, i es proposà que 

l'arquitecte Marcel·lià Coquillat fes el projecte de l'edifici. 

(12) Als dos mesos, el 25-08-1916, l'Ajuntament ja tenia 

el projecte d'escola fet per Coquillat, el qual restà diverses 

vegades sobre la taula, vuit dies en cada ocasió, "para 

estudio de los señores concejales." (13) 

Però aquest document vist pel municipi el 1916 

devia ser alguna mena d'avantprojecte, ja que el projecte 

complet d'escola redactat per Coquillat per encàrrec 

municipal, composat per memòria, plec de condicions i 

plànols, està datat l'any següent, el 12-05-1917. Segons la 

memòria, el grup escolar s'havia de situar 

"contiguo a la barriada llamada Llano de Santa Teresa, 

ocupando la mayor parte del actual Paseo denominado de la 

Princesa de Asturias." 

L'edifici, de formes eclèctiques, tenia un gran 

interès formal i funcional i d'haver-se construït hauria 

tingut una significativa presència urbana a l'eixample de 

ponent. Malgrat certs elements formals barroquitzants, la 

planta era completament moderna i Coquillat feia a la 

memòria interessants raonaments higiènics i pedagògics 

pròpis del moviment modern i de les noves propostes 

d'arquitectura escolar. (14) Però el projecte de Coquillat 

tampoc no es va construir i als anys vint es tornà a insistir 

en el tema. Així, com hem vist, la construcció de l'escola 

graduada fou un dels punts que la premsa d'Elx plantejà 

en el seu programa mínim del 1922, del qual se'n feia 

ressò, sarcàsticament, el periòdic de dretes La Defensa: 

"Elche hace tiempo que aspira a tener Escuelas Graduadas, cuyo 

plano ya en cierta ocasión le mostraron los políticos, como si 

quisieran jugar '¡Al higui! ¡Al higui!' con los pacientes 

ilicitanos. Aquel hermoso proyecto se esfumó, sin que de él se 

hayan vuelto a acordar quienes tanto fingen interesarse por el 

pueblo." (15) 

També el 1922 els alumnes de Cort van incloure 

entre els seus projectes el d'una escola en el carrer dels 

Uberna, com referia el periòdic Nueva Illice el 1925: 

"hay innovaciones como el proyecto de fuente en la Plaza de 

Menéndez Pelayo, las escuelas de la calle de D. José Revenga y 

algunas otras, dignas de estudio y meditación por si algún día se 

presenta ocasión de que esos proyectos sean una realidad." (16) 

I el 1923, abans del pronunciament de Primo de 

Rivera, en tots els capítols municipals la minoria 

socialista demanava sistemàticament per l'escola 

graduada. (17) Durant la Dictadura hi hagué també una 

certa preocupació pel tema de l'escola; així, a 

començament del 1924, en una mena de programa 

d'actuació fet pel delegat del govern, entre altres 

qüestions, es plantejava la necessitat de prestar atenció als 

edificis on hi havia les escoles municipals, als quals 

s'havien de fer obres de reparació. (18) I unes setmanes 

més tard, el 21-02-1924, s'insistí de bell nou en demanar 

un ajut de l'estat per a construir les escoles graduades. 

(19) El 13-10-1925 un regidor es felicitava per les 

millores fetes en les escoles a Elx i tornava a proposar 

situar les graduades 

"a la salida del Puente Nuevo, para recoger el censo escolar del 

barrio del Llano." (20) 

I també el 1925 un dels membres del consistori, el mestre 

nacional Francesc Miller, des del periòdic Levante, 

expressava l'interès municipal per les escoles graduades: 

"las Escuelas graduadas, podemos casi asegurar hoy que son un 

hecho [...] Nuestra primera Autoridad, entusiasta como el que 

más del engrandecimiento del pueblo [...] en su último viaje a la 

corte, gestionó un empréstito que, de llevarse a cabo, quedaría 

resuelto el problema de tanto interés para todos." (21) 

El 1926 l'enginyer Canales alçà el plànol del 

terreny on s'havia de construir l'escola, el qual fou enviat 

a Madrid juntament amb altra documentació. La 

superfície era de 2.900 m2 i es trobava situat, segons el 

periòdic Levante 

"en los terrenos que deja libre el desvío de la famosa vertiente 

[de la Torre], tocando sólo ligeramente el Paseo de la Princesa 

de Asturias." 

L'articulista ja expressava la incidència que 

l'edifici havia de tenir sobre els voltants, ço és que 

"la ejecución de esta trascendental mejora contribuirá también 

en alto grado a urbanizar y embellecer aquellos contornos, pues 

es de suponer que al realizarse no se dejará el paseo en el 

abandono en que hoy se halla." (22) 

Un any després, el 13-10-1927, s'insistia en la 

necessitat de construcció de les escoles graduades i es 

proposava que una comissió anàs a Madrid per a agilitzar 

la sol·licitud. L'oferta continuava sent que l'Ajuntament 

cediria una part del terreny i sufragaria una part de les 

despeses. Finalment s'acordà que el representant dels 

municipis en l'assemblea nacional gestionaria l'assumpte a 

Madrid. (23) 

Finalment, l'any següent, el 01-10-1928 

l'Ajuntament acordà demanar un prèstec de 100.000 ptes. 

a la "Caja de Previsión Social del Reino de Valencia" a 

tornar en vint anys per a la construcció de les escoles 

graduades. (24) I el mateix 1928 un regidor proposà un 

ambiciós pla de construccions escolars. El regidor 

calculava que hi havia 2.000 xiquets a Elx en edat 

escolar, dels quals només 500 es trobaven escolaritzats 

per l'iniciativa privada, quedant- ne, doncs, 1.500 per a 

educar amb l'atenció de l'Ajuntament. Així mateix, dels 

38 professors que calia, considerant 40 alumnes per 

mestre, només n'hi havia onze. Per tant, a més de l'escola 

graduada de xiquets, la qual en aquells moments ja 

s'havia aprovat, proposava la construcció d'una graduada 

de xiquetes en el raval de Santa Teresa, en el quarter Vell, 

mitjançant la compra de terrenys adequats; dues escoles 

més en el raval de Sant Joan en l'edifici ja dedicat a tal ús 

i "tomando, además, los terrenos del antiguo cuartel" i 

dues més als barris de Sant Miquel i de l'Illeta, "en un 

huerto de palmeras, a derecha o izquierda de la carretera 

de Alicante." Aquesta proposta, però, no fou acceptada 

per tothom i en el debat plantejat posteriorment un altre 

regidor considerà que hi havia temes més prioritaris que 

les escoles on invertir els diners públics, com ara un local 

cobert a la llotja de fruites per a tapar els gèneres, la 

construcció del clavegueram, del qual mancaven la major 

part dels carrers o el pavimentat de les calçades. (25) 

Així, doncs, com veiem, la Dictadura fou 

incapaç d'accelerar la construcció de l'escola graduada i 
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encara el 1929 el periòdic Amanecer es queixava del fet 

que s'havia abandonat l'atenció envers aquest establiment: 

"no nos explicamos como asuntos de la transcendencia de las 

Escuelas Graduadas se dejen tanto al olvido." (26) 

No fou fins aquell mateix any del 1929 quan es 

començà l'obra de l'edifici, segons un projecte d'un 

arquitecte del Ministeri d'Instrucció Pública, de nom 

Sepúlveda, segons el periòdic Elche. (27) Ibarra, amb el 

seu peculiar estil, en donà compte en un sentit article, 

titulat precisament "Establecimiento en Elche de Escuelas 

Graduadas", publicat al periòdic Amanecer, on, a més de 

referir diversos antecedents històrics sobre la instrucció a 

Elx, plantejava la importància del tema: 

"con piedra blanca anota el Cronista en sus anales, suceso de 

tanta monta, sobresaliente y significativo para nuestra amada 

ciudad. Lo primero, porque culmina entre los que durante largos 

años venimos celebrando por uno u otro motivo. Significativo, 

porque demuestra que nuestras autoridades se han percatado de 

la necesidad imperiosa que se impone de instruir al pueblo 

moralmente llevándole por el buen camino. Que no todo ha de 

ser trabajo material, no todo festejos raciales, no todo esfuerzo 

físico. Importa muy mucho la pública instrucción y debemos 

hacer un sacrificio, enmedio del cúmulo de exigencias que hoy 

demanda la vida en una ciudad como la nuestra, cuyo 

crecimiento asombra, dotándola de Centros de Enseñanza 

dignos de su fama en armonía con el luminoso progreso que de 

día en día viene acentuándose en España. [...] Hoy, 

seguramente, son una novedad las Graduadas. Hago sinceros 

votos porque su implantación en Elche levante los nombres de 

nuestras Autoridades y demás sujetos que han logrado al cabo 

de tantos años de esfuerzo, establecerlas, y no sea pretexto de 

infructuosa fundación, la falta de concurrencia, ni su 

alejamiento del centro urbano, ni, sobre todo, dificultades en su 

vida económica." (28) 

I el 1931, també des del periòdic Amanecer, Eloi 

Espinosa donava compte de l'inauguració de les escoles 

graduades i en feia la ressenya de l'establiment: 

"¡Por fin, cuando más callados estábamos y teníamos por 

olvidado el asunto trascendental de la apertura de las Escuelas 

Graduadas, nos enteramos que éstas habían sido inauguradas 

silenciosamente, con discreción, como cosa que careciera de 

importancia para los illicitanos, el miércoles 14! Nos 

personamos en el magnífico edificio cuya puerta principal se 

hallaba cerrada, como queriendo evitar la visita de los curiosos 

y por una puertecita de hierro que da acceso al patio, entramos 

al local presentándonos al director, el cual, enterado del motivo 

de nuestra visita, se ofrece galantemente a facilitarnos cuantos 

datos nos sean necesarios para allanar nuestra labor, 

conduciéndonos personalmente a las distintas clases, las cuales 

se hallan divididas en seis grupos integrados en total por 

algunos ochenta niños. Presentados que fuimos a los 

correspondientes maestros nos manifiestan éstos su caracter de 

interinidad en su actuación, exponiendo sus anhelos de que sus 

esfuerzos por instruir se vean compensados por el más rotundo 

éxito, cosa que no dudamos. Después de enseñarnos las distintas 

dependencias y el material existente en este local [...] nos 

expuso su sistema de enseñanza por medio de apuntes, método 

indivídual e intuitivo de gran eficacia en su resultado, y no 

concretó plan alguno por la premura con que ésto se había 

organizado." (29) 

Pel que fa als anys trenta, a Elx, com arreu l'estat, una 

vegada s'havia impulsat per la Dictadura, la qüestió 

escolar fou una de les peces clau de la política 

republicana, especialment pel que fa a la construcció 

d'escoles rurals, a les quals ja es referí l'alcalde el 

22-04-1931, quan exposà en sessió plenària el seu pla 

mínim de projectes. (30) El projecte escolar de 

l'ajuntament republicà es concretà a les poques setmanes, 

quan un regidor calculava que Elx necessitava deu 

escoles, de les quals només n'hi havia una, la de xiquets 

del passeig de Germanies, i proposava comprar els solars 

necessaris per a fer-les, 

"pues para requerir el auxilio del estado es indispensable 

presentar con la instancia el plano del solar donde hayan de 

edificarse." 

Segons s'indicava, les parcel·les havien de tenir 

una superfície mínima de 2.500 m2 i 

"estar situadas en pleno campo, pues aunque estén alejadas del 

centro de la población, este inconveniente se compensa con la 

indudable ventaja del ejercicio físico a que obliga a los niños." 

(31) 

Rodes assenyala que l'esforç en el terreny 

educatiu fou un dels objectius fonamentals de 

l'ajuntament republicà, ja que aquells anys es fundaren 

catorze col·legis en el municipi, s'aconseguí un institut de 

segona ensenyança que començà a funcionar el 1932 i es 

donaren beques als alumnes necessitats. (32) També 

durant el 1932 hi va haver diversos intents per part de 

l'Ajuntament de comprar solars destinats a la construcció 

d'escoles, es van prendre acords en tal sentit i s'iniciaren 

diversos tràmits. Els terrenys que es miraven d'adquirir es 

trobaven situats arreu la ciutat, al Pla, a les Portes 

Encarnades, al Filet de Fora, etc. (33) 

El 1933 l'arquitecte municipal Pérez i Aracil féu 

molts projectes per a escoles, especialment a les partides 

rurals. Així, l'Ajuntament aprovà projectes d'escoles a 

Torrellano Alt, Torrellano Baix, Asprelles, el 

Derramador, la Vallverda, els Bassars, etc. i, dins del 

poble, a les Portes Enacrnades. També es van veure 

diversos projectes d'escoles fets pel ministeri per al barri 

del Pont Nou. (34) En molts d'aquells llocs s'acabaren 

fent grups escolars trenta o quaranta anys després, ja que, 

en realitat, com veiem, durant els anys de la República es 

posaren les bases de la política escolar dels anys seixanta 

a Elx, al menys pel que fa a l'emplaçament de les escoles. 

Durant els primers anys de la República s'intentà també 

instal·lar escoles als edificis religiosos. Així, com tantes 

vegades durant el vuit-cents, es proposà fer un col·legi al 

convent de la Mercè. El 13-05-1931, l'alcalde donà 

compte a la Corporació que, 

"desalojado el convento de las Monjas Clarisas de esta ciudad 

por la comunidad que lo ocupaba, por la alcaldía se había 

procedido a la incautación del edificio, quedando su 

conservación y custodia a cargo del Ayuntamiento." 

El regidor Brufal, aprofitant l'esdeveniment, 

proposà dedicar l'immoble "a Escuelas Graduadas o de 

Aprendizaje." (35) Tanmateix aquesta proposta no anà 

endavant, ja que, uns mesos després, es plantejà en sessió 

plenària un debat sobre si se'ls tornava o no a les monges 

el seu convent. Vista la qüestió de la propietat en un llarg 
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i puntillós informe, la minoria radical socialista demanà 

convertir el convent en un edifici d'utilitat pública, i 

s'elevà l'expedient al Ministeri de Justícia per tal de 

recabar la propietat pública de l'immoble. (36) Però a 

començament del bienni negre, el 01-09-1933, el jutge 

oficià l'Ajuntament perquè tornàs les claus del convent a 

la comunitat de religioses. (37) Dins d'aquesta línia de 

propostes d'utilitzar edificis antics per a l'ensenyament, el 

1932 l'Ajuntament plantejà la possibilitat d'instal·lar en 

l'ermita de Sant Sebastià les acadèmies municipals. 

Tanmateix, com que la Corporació no sabia qui era el 

propietari de l'immoble (!), es decidí averiguar-ho (38) i 

una vegada comprovat que havia estat construït pel 

Consell de la vila, el qual n'era encara propietari, i que no 

es destinava al culte, s'acordà que l'aparellador fes un 

projecte de reparació per a instal·lar l'acadèmia municipal 

de música. (39) 

També vinculat a les escoles es trobaven les 

cases dels mestres, les quals havia de facilitar 

l'Ajuntament. Així, el 1935 es va fer un concurs per a 

oferir 28 cases per a mestres distribuïdes per tot el terme, 

al voltant de les escoles. (40) Aquesta obligació 

municipal originà els anys quaranta, com veurem, la 

construció d'un bloc d'habitatges municipals situat en 

l'eixample de ponent, denominat "grup dels mestres", el 

qual tingué un cert paper de fita en el territori homogeni 

de l'eixample. 

A més de les escoles, des de final dels anys vint, 

l'atenció de l'Ajuntament es va centrar en l'institut de 

segona ensenyança. Ja el 1928 el Ple demanava del 

Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts la creació d'un 

"Instituto de Segunda enseñanza con validez oficial para los 

estudios del bachillerato elemental." (41) 

Aquest institut s'arribà a instal·lar a Elx a 

començament de la década dels trenta. Segons Ramos, 

fou establert el 09-10-1931, per un decret de Marcel·lí 

Domingo, (42) però no s'hi dedicà cap edifici específic 

fins 30 anys després. Així el 1934 l'institut es trobava 

situat en un edifici del passeig de Francos Rodríguez i la 

propietària reclamava de l'Ajuntament que li pujàs el preu 

del lloguer. (43) El govern de Lerroux, tanmateix, 

plantejà reduir el número d'instituts de segona ensenyança 

de tot l'estat i, entre els que podrien desaparèixer, es 

trobava el d'Elx. L'Ajuntament, amb l'oposició dels partits 

dretans, elevà la seua protesta, "abogando por la 

subsistencia del centro como Instituto Nacional." (44) I 

no es degué suprimir el centre, ja que el 17-07-1936 

l'Ajuntament acordà que l'arquitecte municipal redactàs 

un projecte d'edifici per a l'institut de segona ensenyança 

per al qual, una vegada redactat, es demanarien 

subvencions de l'estat. (45) Encara el 1938, en plena 

guerra, el director de l'institut demanà que l'Ajuntament 

aportàs el solar i materials per a fer "un edificio instituto." 

El Consell envià la sol·licitud a informe de l'arquitecte 

municipal, però aquest era reclamat a Barcelona pel 

Ministeri de la Guerra i l'oficina tècnica municipal es 

quedava buida, per la qual cosa no s'arribà a iniciar el 

projecte. (46) Certament, la situació no era la millor per a 

emprendre la construcció d'un institut, amb les importants 

inversions que calia fer en infraestructures, com ara la 

millora de l'abastiment de l'aigua potable o la construcció 

de refugis antiaeris. Amb tot, amb l'eufòria 

revolucionària, en setembre del 1938, l'institut encara 

demanà que el Consell municipal cedís el terreny del 

convent de les Clarisses, el qual, després de la crema de 

l'esglèsia (extrem aquest que, com hem dit, no s'indicà 

mai en les actes municipals) s'havia convertit en solar, 

"para poderle utilizar para la clase de juegos y deportes." 

(47) 
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02. MUSEU, ARXIU, BIBLIOTECA 

 

Una altra institució reclamada ferventment per la societat 

il·licitana de les dècades anteriors a la guerra i per a la 

qual s'acabà dedicant un edifici en la postguerra fou el 

museu municipal, el qual anava relacionat sovint amb 

l'arxiu i amb la biblioteca municipals, tant per la 

sensibilitat de l'opinió pública, com pel fet que els béns 

d'Ibarra havien de ser la base de totes tres institucions. Pel 

que fa a la creació d'una biblioteca municipal, ja fou 

reclamada, entre altres, pel periòdic Levante el 1927, 

quan, com hem vist, es fundà la Biblioteca Popular Macià 

en la Glorieta. Així, es considerava que 

"la obra que va a realizar el Concejo illicitano nos parece 

plausible [...] pero la conceptuamos modesta. La importancia de 

Elche requiere algo más: muchos elementos que existen con 

escasos recursos económicos y gran voluntad de perfeccionarse, 

necesitan un Centro de lectura bien atendido y completo, una 

Biblioteca Popular bien dotada y esto no se hará nunca si no lo 

realiza el Ayuntamiento." (01) 

Quan finalment es féu aquesta biblioteca 

pública, després de la guerra, es va utilitzar, entre d'altres, 

la biblioteca d'Ibarra, on abundaven especialment els 

llibres antics, mentre que tots els documents van passar a 

l'arxiu municipal. Aquest fons documenal era d'una gran 

importància ja que, com hem dit, fou Ibarra qui evità la 

pèrdua de l'arxiu municipal gràcies a que comprà tots els 

documents que va poder després que el 1906 

l'Ajuntament cedís al llibreter d'Alacant Càndid Garcia i 

Rivero una gran part de l'arxiu històric, ço és, segons diu 

Ramos, 

"los libros que pertenecientes al Ayuntamiento constan 

depositados en el Archivo parroquial de la Iglesia de Santa 

María de esta ciudad de Elche." 

La venda comprengué tot tipus de documents 

antics, inclosos nombrosos expedients municipals i la 

mesquindat de l'operació es palesa en saber que la cessió 

es féu 

"a cambio de llevar a efecto por su cuenta las obras necesarias 

en las oficinas de Secretaría y Contaduría, dotándolas de cielo 

raso y de estanterías o armarios." (02) 

Com hem esmentat en diverses ocasions, la 

preocupació d'Ibarra per l'arxiu municipal era enorme i, 

segons deia, s'originava en el 

"gran celo y predilecta atención que el Archivo municipal de 

papeles, ha merecido en todos tiempos a los gobernantes que 

durante siglos han venido concediéndose en la población." 

Així, sempre es referí als documents d'aquest 

arxiu com un tresor que, com les palmeres, calia 

conservar: 

"Hoy, aún estamos a tiempo de salvar el palmeral; mañana sería 

tarde. Hoy estamos a tiempo de salvar el archivo municipal; 

mañana, el día que falte este Perico, también sería tarde." (03) 

El 1925 Ibarra ja plantejà la necessitat d'un arxiu 

municipal on tothom pogués consultar els documents 

públics i on tinguessen cabuda tota mena d'arxius 

particulars donats al municipi. La seua idea era dotar Elx 

"de una oficina municipal [...] para consultar toda suerte de 

instrumentos públicos, sean estos manuscritos o impresos, 

gacetas, expedientes, planos [...] un Archivo comunal digno del 

renombre que como población de gran abolengo histórico tiene 

Elche. Un centro público donde hallarán fácil y segura acogida 

los papeles de aquellas antiguas casas que aún poseen algún 

pequeño remanente de escrituras [que] de nada sirven a sus 

propietarios, pero que pueden ofrecer algún curioso antecedente 

al diligente Archivero." (04) 

Però d'allò que més es parlà a Elx als anys vint 

fou de fer un museu municipal d'antiguitats. La idea 

arribà de mà dels Ibarra, els quals aplegaren una 

important col·lecció de restes arqueològiques un segle 

després que es difongués aquesta pràctica arreu Europa. 

Amb tot, com hem vist, a Elx ja les làpides i restes 

d'estatues romanes trobades a l'Alcúdia durant el set-cents 

es col·locaren a la façana de l'Ajuntament, on tothom les 

podia veure. Però, com és sabut, el museu, aparegut com 

a institució pública a finals del set-cents, fou un dels nous 

edificis presents a la ciutat vuitcentista. La Il·lustració, 

amb els ideals de conreu de les ciències i de necessitat 

d'educar la població convertí en museus públics les grans 

col·leccions privades; així, el 1753 s'inaugurà el Museu 

Britànic de Londres, el 1760 Guillem IV obrí la Galeria 

Kassel i el 1793 l'Assemblea Constituent decidí obrir el 

Museu del Louvre. Com assenyala Antigüedad, la 

fundació d'un museu pressuposava l'estructuració dels 

coneixements artístics, un ideal estètic que permetés 

valorar les obres d'art i un poder polític que refrendàs 

l'iniciativa, tasques assumides a Espanya per les 

acadèmies de belles arts. El 21-12-1809 la Gaceta de 

Madrid publicà el text del decret de fundació del primer 

museu de pintura a Espanya, signat per Josep Bonaparte. 

Aquest museu, a imitació del de Napoleó a París, havia de 

contenir les col·leccions de les diverses escoles, prenent 

les obres dels establiments públics, fins i tot del palau 

reial, per a completar la col·lecció. En un principi els 

quadres s'amuntegaren al convent de dominics i des del 

1810 es disposaren també al palau de Buenavista. 

L'agitada situació política i la fugida dels francesos féu 

que fins el 1819 no s'inauguràs el museu en l'edifici de 

Villanueva del passeig del Prado, construït per a gabinet 

de ciències naturals. (05) 

Pel que fa a Elx, amb Aurelià Ibarra, com hem 

vist, va nàixer l'interès pels objectes antics, però amb Pere 

Ibarra es féu present quelcom més important, l'interès per 

la protecció de les obres d'art i de les antiguitats enteses 

com a patrimoni cultural i font d'aprenentatge i de 

gaudiment, pensament que caracteritzà l'ambient 

intel·lectual de principi del nou-cents arreu l'Estat i que 

culminà en la promulgació dels decrets dels anys 1922, 

1923, 1926 i 1930 que gravaven l'exportació d'obres d'art, 

com també de la Llei del Tresor Artístic del 1933 i el 

reglament del 1936. En efecte, com assenyala Álvarez, 

malgrat l'existència de disposicions històriques que 
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prohibien l'eixida d'obres d'art a l'estranger, com ara la de 

Carles III del 05-10-1779, o les reials cèdules del 

20-10-1818, 13-09-1827 i 28-04-1837, en la pràctica, 

encara durant les dues primeres dècades del nou-cents era 

lliure l'exportació d'obres d'art de propietat particular. 

Així, entre els anys 1900 i 1907 van fracassar els intents 

dels diversos ministres d'Instrucció Pública de formar un 

catàleg i de promulgar una llei de protecció, a la manera 

de la llei italiana del 1902, limitant el dret de propietat, 

instaurant el dret de tanteig per part de l'Estat i gravant els 

drets d'exportació d'objectes artístics. Aquesta situació 

permeté que entre 1900 i 1908 una vintena de llenços del 

Greco isquessen d'Espanya, la qual cosa motivà diversos 

debats en el congrés i intervencions parlamentàries. (06) 

Aquesta qüestió es vivia a Elx amb un especial interès, 

tant per la riquesa arqueològica de l'Alcúdia i per la 

difusió que en feia Pere Ibarra, com perquè la venda al 

museu del Louvre i la consegüent eixida d'Espanya del 

bust iber de la Dama d'Elx el 1897 fou, com ja hem 

indicat, un dolorós colp a la consciència de la ciutat. 

En aquest context, als anys vint Ibarra presentà 

una teoria força acabada per a la creació d'un museu a 

Alacant o a Elx. De fet, la seua mateixa col·lecció de 

peces arqueològiques era valuosa i el seu mèrit era 

reconegut pels que venien a Elx. No debades la col·lecció 

d'Ibarra era el primer museu que hi havia a la nostra ciutat 

amb un caràcter de tal, més enllà de ser particular, tant pel 

fet de trobar-se ordenada i catalogada amb criteris 

científics moderns com per ser coneguda dels elxans i 

dels forasters. Avancem que mort Ibarra sense fills, 

aquesta col·lecció passà a ser propietat del municipi i, 

després de diversos avatars, esdevingué la base de l'actual 

Museu Arqueològic Municipal, fet després de la guerra i 

instal·lat als anys vuitanta a l'alcàsser de la Senyoria. 

Així, doncs, la figura d'Ibarra, com en tants altres temes, 

fou també clau per a la construcció del museu d'Elx, tant 

des del punt de vista de creació d'un cert cos teòric sobre 

el museu i d'una opinió pública favorable, com des del 

punt de vista del mateix inici de la col·lecció. En efecte, 

després de passar-se tota la vida replegant "testets" —com 

ell anomenava les peces— als anys vint Ibarra defensà la 

creació d'un museu arqueològicoartístic a carrec de la 

Diputació, situat en la capital provincial. El museu, per a 

Ibarra, havia de ser local, ordenat cronològicament i per 

jaciments o per comarques i pobles, però mai per 

matèries. Pel que fa al contingut, la finalitat bàsica del 

museu havia de ser el coneixement, la utilitat, la cultura i 

el saber com a elements necessaris per a apropar a la gent 

la instrucció, el progrés i el benestar espiritual. 

Un plantejament inicial del tema el féu Ibarra al 

periòdic Tiempos Nuevos, el 09-04-1922. En un extens i 

interessant article, Ibarra s'atribuïa el patrocini per a crear 

un museu provincial a Alacant, el qual, advertia, havia de 

ser arqueològic i de belles arts. Considerava Ibarra que 

"el futuro Museo, habra de ser Provincial. Es decir, que en los 

caudales o fondos de sus artísticos depósitos, sólo hubiera 

objetos procedentes, en primer lugar, de la Capital, y en 

segundo, de los pueblos de la Provincia. Cuadros, dibujos, 

esculturas, muebles, antigüedades de todas clases, [...] 

procedentes, exclusivamente, de la Provincia, de tesorillos 

particulares, de Casas señoriales, cuya filiación histórica esté 

enlazada, de lejos o de cerca, con la de la provincia. Nada de 

holandés, japonés, turco ni mallorquín: todo, arte alicantino, 

netamente alicantino, regional, provinciano. Con fundamentos 

geológicos, de la región, que comprendan las formaciones 

naturales, donde radican y se encuentran las manifestaciones 

prehistóricas, donde toman origen las primeras demostraciones 

de las industrias humanas. Con hijuela de filiación propia para 

cada objeto que figure en el Museo, donde, en rigor, no debieran 

admitirse aquellos cuyo punto y fecha de su descubrimiento, o 

hallazgo, anual, por lo menos, dentro de la zona de terrenos que 

hoy forman la Provincia, no estuviera debidamente comprobada 

y contrastada." 

Per a Ibarra, el sentit d'aquest museu provincial 

es trobava en relació als museus semblants de la resta 

d'Espanya i era una qüestió de patriotisme, ja que havia 

de ser útil per a 

"el estudio comparativo del Arte patrio nacional, por medio de 

estudios parciales, relacionando los respectivos de cada 

Provincia española, objetivo principalísimo, a nuestro ver, de 

esta clase de modestas cuanto útiles Fundaciones, cuyo fin 

determinado debiera ser el acaparamiento de obras que suelen 

despertar codicias extranjeras, evitando su salida y 

extrañamiento de la Madre patria, para que pudiera llegar un día 

en que la historia artística antigua de España estuviera 

documentada con irrebatibles testimonios de su pasado, 

expuestos y matriculados en sus respectivos lechos de origen, 

sirviendo de primeras materias, de inapreciable tesoro, para 

escribir monografías históricas y libros científicos después, 

donde nuestros sabios Arqueólogos, que tendrían a su 

disposición tan valiosos elementos, pudieran cimentar, construir, 

en una palabra, componer nuestra historia regional, página 

artística brillantísima, de la historia de España. Así haríamos 

patria: así haríamos cultura: asi despertaríamos aficiones 

desconocidas por nuestras juventudes, que llegarían a 

comprender el mérito que encierra la conservación de ese joyero 

nacional, nobilísimo abolengo histórico que pocas naciones 

pueden ostentar como propio." 

En aquest article Ibarra plantejava també la 

necessitat que un museu no fos un mer amuntegament de 

peces de col·leccionista on es borràs la història dels 

pobles en tant que 

"producto de una sucesión de Hechos, que hechos son, y no otra 

cosa las estátuas, los cuadros, las piedras labradas, los tiestos 

parlantes que enjedran la historia. En el Museo regional el tiesto 

ha de formar núcleo con la moneda, el arma o con cualquiera 

otro objeto que pudo hallarse en el mismo nido arqueológico. 

Así se auxilian estos elementos, se complementan, se avaloran 

recíprocamente; en una palabra, forman una página histórica." 

Amb aquests criteris científics moderns, per a 

Ibarra 

"el Museo alicantino llegaría a ser, con el tiempo, objeto de 

especial mención [ja que] nuestra Provincia es rica en 

antigüedades: lo mismo en los pueblos, que en la Capital, 

existen nidadas de objetos artísticos, que sólo esperan una 

favorable coyuntura para manifestarse, para darse a conocer, 

para perpetuarse. En los pueblos subsiste una colección de 

antigüedades, el tiempo que vive la persona que la formó, ¡a 

costa de no pocos años de una constante asiduidad! Por lo 

común, los herederos del fundador... no suelen salir, ninguno, 
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con la chifladura del colector, que sólo él sabe cuantos 

sacrificios le habrá costado una afición que no produce nada. De 

ahí la necesidad de que sea la Nación por sus representantes en 

provincias, la encargada de recomendar la formación de Museos 

Provinciales." 

Pel que fa a la finalitat dels museus, Ibarra 

considerava que era triple: en primer lloc, 

"dar a conocer con una científica exposición permanente, las 

antigüedades de la Provincia", 

en segon lloc, ser 

"una Escuela abierta continuamente al estudio de sus obras, por 

los artistas que ansían ofrecer nuevas inspiraciones a sus 

productos" 

i en tercer lloc evitar 

"con su conocimiento, su desaparición, de la tierra que les dió 

vida, yendo a enriquecer, más tarde o más temprano, extrañas 

colecciones." 

La gestió finalment, segons Ibarra, havia d'anar a 

càrrec de la Diputació, la qual era 

"la llamada a llevar a cabo su establecimiento, en la forma y con 

arreglo al Decreto, que, con motivo, de la fundación del Museo 

Arqueológico Nacional, de 18 de marzo de 1867, hubo de ver la 

luz, en la Gaceta de Madrid de 21 del mismo mes, donde se dan 

disposiciones oportunas para la formación de Museos 

Provinciales de la misma clase en las Capitales de Provincia, 

donde la presencia de numerosos objetos arqueológicos diera 

lugar a ello." (07) 

Ibarra tornà sobre el tema del museu el 1925 a la sèrie 

d’articles "Por y para Elche", després que, com hem dit, 

els alumnes de Cort projectassen un preciós edifici per a 

museu on s'havia d'albergar la col·lecció del nostre 

cronista: 

"el [dibujo] que hace referencia al Proyecto de edificio 

destinado al Museo arqueológico, a base de la colección de mis 

antigüedades, sin duda alguna, [es] el que más ha logrado 

interesarme, como es consiguiente: el tiro es directo." (08) 

En l'article, Ibarra considerava de nou que 

"por su alta significación educativa, caudal artístico salvado del 

incesante torbellino social y tesoro científico puesto al alcance 

de todos, es un Museo, el establecimiento que en toda Capital de 

Provincia, ya que no en todo pueblo, debiera existir para que 

constantemente sirviera de consultorio público a los 

profesionales, a los artistas, a los estudiosos, que anegados en un 

eterno ambiente de lucha por la existencia carecen de medios 

para ilustrarse, para enriquecer su inteligencia, hallando en los 

Museos nuevas formas que conocer, gérmenes de inspiración 

para surtir el mercado mundial, donde a diario se tienen que 

presentar transformaciones de muebles, trajes, vasijas y toda 

suerte de objetos." (09) 

En aquest article, potser perquè es comentava ja 

un edifici per a museu a Elx, Ibarra referia la riquesa dels 

jaciments arqueològics i dels monuments del nostre 

municipi i, per tant, hi veia la possibilitat que el museu 

fos municipal: 

"Elche es muy rico en antigüedades de todas clases. 

Monumentos arquitectónicos como las Termas, la Piscina, la 

Basílica y otros indefinidos; su muralla, sus bellos mosaicos; sus 

Estatuas, el famoso busto conservado en el gran Museo del 

Louvre, sus millares de objetos lo pregonan. Pocas poblaciones 

de España le igualan en abolengo prehistórico. La antigüedad de 

la población illicitana se remonta a las primeras capas de la 

sociedad humana. Dentro de su extenso término he tenido 

ocasión de descubrir y estudiar, aún cuando imperfectamente, 

seis o siete yacimientos de ruinas, aparte de los ya conocidos de 

antiguo; la Alcudia y el puerto illicitano, donde he recogido y 

celosamente conservo, maravillosos testimonios de la Edad de 

Piedra, restos del hombre salvaje, habitante primitivo de esta 

comarca, objeto de preferente atención y estudio por mi parte, 

para poder cimentar sobre sólidas bases nuestro origen." 

Ibarra esmentava les distintes col·leccions 

artístiques que hi havia hagut a Elx, totes elles 

dispersades posteriorment: la del marquès de Diezma, la 

d'Ors, la de Josep Coquillat, la de Brufal, la de Josep 

Maria Ruiz, la d'Aurelià Ibarra i la del marquès de 

Lendinez. Malgrat les pèrdues, concloïa, 

"Elche aún puede formar un museo, si no de Bellas Artes, 

suntuarias e industriales, por lo menos de Arqueología. El 

subsuelo de nuestro campo está virgen en muchos puntos; con 

dinero podría hacerse en pocos años una regular colección. Que 

no en todos los pueblos, aún contando con recursos suficientes 

para ello, puede establecerse un Museo de Antigüedades, ni más 

ni menos que porque no las hay en sus respectivos términos, y el 

factor tiempo, principalísimo para formar cuidadosamente una 

colección, no se adquiere con dinero." (10) 

Finalment, el mateix Ibarra reconeixia que el seu 

era ja el museu d'Elx: 

"a creer a los cientos de visitantes de mis tiestos, ya existe lo 

que justamente podría llamarse con propiedad, el Museo 

Illicitano; existen los objetos y están, bien o mal, catalogados." 

(11) 

Però malgrat el favorable estat de l'opinió 

pública i els repetits intents que hi va haver durant els 

anys vint de crear un museu a Elx, cap d'ells no va reeixir 

fins després de la mort d'Ibarra. Els primers intents daten 

del 1923, quan Josep Pascual i Urban, polític 

conservador, juntament amb totes les societats culturals 

d'Elx, demanaren que l'Ajuntament donàs a Pere Ibarra 

una pensió vitalícia i, a canvi, fer un museu local amb la 

seua col·lecció. Però Ibarra rebutjà l'oferta i la pensió: 

"¿Puede tomarse en serio lo de la pensión vitalicia, para un 

hombre que no es un gandul, que no está inútil para el trabajo y 

aún puede ganársela?" (12) 

Per tant, com diem, la proposta, repetida en 

diverses ocasions, no anà endavant. El 1926 l'Ajuntament 

arribà a tractar el tema quan un regidor proposà al Ple que 

es reunís la comissió encarregada de comprar el museu a 

Pere Ibarra, per tal d'avançar en les gestions. (13) El 

mateix 1926, amb motiu de la donació feta per Ibarra dels 

seus manuscrits relatius als drets i propietats del municipi 

sobre l'aigua potable, se'l nomenà fill predilecte d'Elx i el 

Ple insistí en la necessitat que el seu museu fos municipal, 

com també que devia 

"pensionarse holgadamente a dicho señor para que se dedique 

únicamente a la conservación de dicho museo." (14) 

Però el lloc de destí dels objectes d'Ibarra, Elx o 

Alacant, originà una agra polèmica durant la segona 

meitat dels anys vint, després que el 07-10-1927, segons 

el mateix Ibarra, el president de la Diputació proposàs a la 

Corporació municipal la conveniència de comprar la 

col·lecció d'antiguitats d'Ibarra perquè fos la base d'un 
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museu provincial. (15) Aquest fet, conseqüent amb la 

idea d'Ibarra que els museus havien de ser provincials, 

originà la polèmica, ja que l'opinió pública il·licitana, 

com era d'esperar, opinava que el museu d'Ibarra es devia 

quedar a Elx. Així, el 23-10-1927, el periòdic Elche 

denunciava el projecte de fer un museu provincial a 

Alacant amb aquesta col·lecció i, com l'Ajuntament havia 

intentat municipalitzar-la i Ibarra sempre s'havia negat, 

Elche el criticà durament: 

"¿Se comprende nuestro desasosiego y hasta nuestra 

incredulidad? Nos intranquiliza pensar que esa riqueza [...] 

pueda salir de Elche. Y nos cuesta trabajo creer también que el 

Ayuntamiento de nuestra ciudad lo consienta y que D. Pedro 

Ibarra lo permita. Porque sabido es que si el museo que el Sr. 

Ibarra posee en su domicilio sigue siendo particular y no es 

municipal es precisamente por oponerse D. Pedro Ibarra a tal 

pretensión, fundándose tanto en su amor a aquellas riquezas, 

como en el temor de que al salir de su casa no estuvieran tan 

bien cuidadas como lo están hoy. [...] A todos los buenos 

ilicitanos nos dirigimos para rogarles que intervengan con 

decisión y energia, evitando que se verifique una segunda 

edición del anterior despojo." (16) 

Als números següents, Elche continuà amb la 

campanya perquè el museu d'Ibarra es quedàs a Elx, 

dirigint-se a l'alcalde i altres autoritats, insistint en el 

caràcter de pertinència col·lectiva dels objectes i 

pressionant Ibarra amb cartes obertes perquè permetés la 

municipalització del museu: 

"¡Triste sino el de Elche, que tras el despojo de su célebre 

Dama, ha contemplado después la tala de sus palmerales y 

adivina ahora la desaparición de su Museo! Porque no satisface, 

ni muchísimo menos, a nuestro espíritu ilicitano la especie de 

que allí, en ese futuro Museo provincial, todos los objetos de 

Elche figurarían aparte, en departamento especial y bajo el 

nombre bendito de nuestro pueblo. No. Esos objetos ilicitanos 

necesitan, exigen el marco de Elche, puesto que de Elche son. Si 

alguna gloria proporciona debe ser para Elche que los albergara 

durante siglos. Si en algún Museo deben figurar es en el de 

Elche. [...] No creemos que Alicante haya contraído mérito 

alguno sobre Elche para reclamar el traslado de esos objetos tan 

queridos." (17) 

D'una manera menys punyent, també al periòdic 

Amanecer es comentava la possibilitat que el museu 

d'Ibarra se n'anàs a Alacant i s'exposava la necessitat de 

municipalitzar-lo per a poder-lo deixar a Elx: 

"según rumores, se están adelantando trabajos para que esta joya 

local pase a ser propiedad de la Diputación de Alicante. Si esto 

resultara cierto y nuestros munícipes lo tolerasen, no hay para 

qué decir en la responsabilidad que incurrirían. Es triste, 

queridos hijos de Elche, que aquí en nuestro pueblo se haya 

cultivado tan pobremente la sensibilidad histórica, artística y 

estética y que estemos dando lugar a que se repitan casos como 

este. [...] Hoy, según parece, dejamos perder lo mejor de todo lo 

que nos queda: nuestro Museo, que es el libro abierto en que se 

lee toda nuestra antiquísima història. Reconozcamos que el 

Museo de D. Pedro Ibarra ha hecho grande a nuestro pueblo 

ante el mundo. Son muchos los extranjeros que lo visitan para 

ocuparse luego en sus cátedras, periódicos y revistas. La 

Enciclopedia Espasa también dedica páginas enteras al mismo. 

Si el mundo entero reconoce su poderoso valor arqueológico, 

nosotros debemos reconocerlo también aunque sólo sea por este 

hecho; y lo que la Diputación de Alicante quiere hacer del 

mismo ya hace tiempo debiéramos haber hecho nosotros, 

municipalizándolo y colocando al insigne D. Pedro al frente del 

mismo, retribuyéndole mejor que hoy, y poniéndole además un 

hombre a su ayuda; habiendo dado con ello, la nota espiritual 

más simpática registrada en nuestro pueblo." (18) 

Tanmateix, com hem observat en repetides 

ocasions, als seus prop de setanta anys, l'escepticisme i 

incredulitat d'Ibarra el portaven a no confiar en 

l'administració municipal ni en la joventut d'Elx, com 

havia dit el 1925: 

"Nuestro querido Elche, ingenuamente lo confieso, no me 

inspira seguridad. Desconfío del Hombre que viene. Años ha 

que vengo observando el carácter superficial y voluble que se 

apodera y anima a las juventudes locales: están por lo positivo: 

frivolidad y placeres; lecturas breves, entretenidas y, sobre todo, 

cortas: y esto aún en los hombres de carrera, cargados de 

chiquillos y encanecidos. No hay tiempo mas que para trabajar y 

divertirse; nadie estudia. [...] El mundo gira, y gira 

incesantemente sobre la rueda de un auto o sobre la superficie 

de un balón: dos alocados hijos de un mismo principio, de un 

padre desequilibrado. El radio y el aluminio sobre el éter 

increado. Nos llevan. Somos violentamente arrastrados: nos 

colocan frente a frente, se nos azuza, se nos desafía [...] y se nos 

estrella y se nos aplasta y nada; que la muerte ya no nos causa 

miedo. iValiente progreso! Verdaderamente: un Museo de 

antigüedades sería inoportuno en estas circunstàncias: sería 

ridículo. Con razón decía aquel concejal que això no serveix pa 

res." (19) 

Amb tot, emig de la polèmica del 1927, Ibarra 

comunicà a l'Ajuntament que el seu museu es quedaria a 

Elx abans que a cap altre lloc. Malgrat això, Elche 

continuà la seua campanya: 

"la respuesta verbal dada por el Sr. Ibarra al Ayuntamiento la 

encontramos tan tenue, tan ambigua y tan sutil que no acabamos 

de entenderla. Y frente a ella, el Ayuntamiento no debe darse 

por satisfecho ni terminar en ese punto una cuestión iniciada tan 

brillantemente." 

I, més endavant, afegia, burleta: 

"he aqui que Don Pedro Ibarra, legítimamente orgulloso de esta 

conquista a tanto precio lograda, se torna mozo, y como tal 

celoso. Y como perfecto celoso, no permite ni consiente que su 

conquista salga de su domicilio ni para que su legitimo padre 

dueño y señor (en este caso, el pueblo de Elche) pueda verla a 

su gusto y vestirla como su belleza merece." (20) 

Els atacs continuaren amb creixent agressivitat, 

però Ibarra es negà en rodó a desprendre's de la 

col·lecció. Després de la seua mort, Agulló referia aquest 

lamentable episodi del museu d'Elx: 

"bons amics idearen municipalitzar el Museu, creant com a de 

tots este nou servici, colocant al front d'ell a En Pere Ibarra que 

disposaria en tota llibertat i autoritat. I éste se negà 

rotundament: Quantes més ventages se li oferien, més 

ardorosament se negava... hasta que, plens de llàgrimes els ulls, 

trencà tot tracte, dient que li negaria el títul d'amic al que 

intentara parlar-li de cedir un testet de la Col·lecció." 

Amb tot, segons Agulló, malgrat negar-se a fer 

cap donació ni fundació ni arribar a cap acord amb 

institucions públiques, la major preocupació d'Ibarra els 
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últims anys de la vida fou pensar qué passaria amb la seua 

col·lecció d'antiguitats. (21) 

Però fou fàcil d'allò més. Mort Ibarra els seus 

béns culturals passaren a propietat de l'Ajuntament per la 

cessió que en féu la seua vídua a canvi d'una pensió. En 

un principi els objectes degueren quedar en la seua casa 

del carrer del Comte i, posteriorment, després de la 

guerra, tancat el tracte i morta la vídua, es van dispersar. 

Habilitat com a parc l'hort del Colomer, els objectes més 

voluminosos es traslladaren a la casa de l'hort, on van 

romandre molts anys, els llibres passaren a la biblioteca 

municipal i els documents a l'arxiu municipal. Pel que fa 

a la col·lecció arqueològica, degué quedar primer 

amuntegada en algun lloc i, després, quedà instal·lada a 

l'edifici central construït per a l’exhibició comarcal del 

1946 al Parc Municipal fins que, finalment, els anys 

vuitanta es traslladà, com hem dit, a l’alcàsser de la 

Senyoria, on es treballa actualment per a fer el Museu 

Arqueològic Municipal d’Elx. 

Així, ja en la mateixa sessió de l’Ajuntament en 

la qual es donà compte de la mort d’Ibarra, el 12-01-

1934, el regidor Agulló i Soler demanava que 

l’Ajuntament fes gestions per tal d’evitar que isqués 

d’Elx el museu. (22). També el 26-01-1934, la Comissió 

Provincial de Monuments i l’Acadèmia de Belles Arts de 

Sant Ferran instaren l’Ajuntament d’Elx perquè el museu 

d'Ibarra 

"no se desperdigue, destruyéndose el principal tesoro artístico 

de la historia ilicitana." (23) 

Un any després, el 30-01-1935, es donà compte 

que s'havia constituït l'entitat titulada "Amigos del Museo 

Illicitano." Alguns membres de l'entitat s'entrevistaren 

amb el president de la Comisió Gestora municipal, per tal 

de facilitar l'adquisició del museu d'Ibarra 

"sin que se tuviera que realizar un desembolso de cantidad 

global que causara extorsión a la economía municipal." 

Celebrada la reunió, el president de la Comisió 

Gestora donà compte dels resultats i proposà que se li 

concedís una pensió a la vídua d'Ibarra, Isabel Martínez, 

equivalent al sou que tenia el seu marit. Ella, a canvi, 

faria donació al poble d'Elx del museu, 

"con todo lo que contiene perteneciente a la ciudad y su término 

de Elche, o sea objetos arqueológicos y artísticos y documentos 

escritos que hagan relación o referencia a la ciudad illicitana." 

Així mateix s'havia de constituir, 

"bajo los auspicios del Ayuntamiento, la entidad 'Amigos del 

museo illicitano', cuyos fines serán la instalación, conservación 

y ampliación del citado museo y el fomento y desarrollo del 

turismo." 

La Comissió Gestora aprovà la proposta del 

president i s'arribaren a fer els estatuts de l'entitat. (24) 

Tanmateix, les gestions no conduïren a res i encara el 

01-06-1938, en plena guerra, el Consell municipal veié 

dos escrits de les instàncies culturals d'Elx; en un d'ells 

demanaven la creació de "la Junta o patronato de arte para 

la defensa de nuestro patrimonio artístico" i en l'altre, que 

l'Estat cedís la casa del duc de Béjar "para que en él sea 

instalado el Museo Illicitano." (25) 
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03. EDIFICIS OFICIALS 

 

A més dels dos grans nous equipaments que hem vist 

gestar-se als anys vint —escola i museu— es continuà les 

tasques de reparació dels edificis públics existents. 

Especial significació tingueren les actuacions en els 

edificis oficials: en la casa consistorial, on hi havia 

instal·lats, a més de l'Ajuntament, el jutjat i correus i 

telègrafs; en l'alcàsser de la Senyoria, on hi havia la presó 

i també, un temps, els jutjats; a la caserna de la Guàrdia 

Civil i a d'altres edificis menors, com ara el forn 

municipal de la porta d'Oriola i el magatzem situat a la 

capella de l'Orde Tercera del convent de Sant Josep. 

Pel que fa a l'edifici de l'Ajuntament, una gran 

part, la corresponent al saló de sessions i al despatx de 

l'alcalde, havia quedat establerta, com hem vist, durant el 

vuit-cents. Tanmateix, durant les primeres dècades del 

nou-cents s'habilitaren diversos espais per a oficines. 

Així, el 1901, quan es traslladà el jutjat al palau dels 

Altamira, s'acordà posar al lloc on es trobaven, "en el 

segundo piso de la Casa Consistorial", les oficines de 
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correus i telègrafs, 

"con el fin de evitar el pago de alquileres y reunir en un mismo 

edificio dependencias oficiales que deben estar siempre en 

inmediato contacto y relación." (01) 

Es prengueren també altres mesures que eren 

una nova mostra de la voluntat mantinguda encara per la 

burgesia local de tenir edificis administratius amb entitat 

formal i funcional. Així, mentre que al vuit-cents, com 

hem vist, es proposà fer un gran centre adminisrtratiu en 

el convent de l'Encarnació, ara es proposava destinar 

l'alcàsser a presó i jutjats. Tanmateix la voluntat de 

disposar d'edificis representatius no s'aconseguí ni es 

consolidà en cap fita urbana fins el darrer quart del nou-

cents. Per tant, a fi de comptes, només restava 

l'Ajuntament com el gran espai cívic i urbà (encara que 

també de ferotges lluites polítiques) on es disposaven la 

major part dels serveis públics. I sense un edifici propi 

que els donàs un caràcter de permanència, l'itinerància de 

certs serveis al llarg de les primeres dècades del segle XX 

continuà sent crònica. Així, el 1916, telègrafs se n'havia 

anat del segon pis de la casa consistorial i s'hi tornaren a 

instal·lar els jutjats de primera instància i d'instrucció i el 

jutjat municipal. (02) 

Amb tot, els intents de l'Ajuntament per tal de 

dotar Elx d'edificis oficials foren continuats, encara que, 

pel fet de no ser capital de província, foren intents que no 

donaren resultat fins ben avançat el segle. Així, el 1930 

s'intentà la construcció d'un edifici per a correus i 

telègrafs, però la direcció general contestà que l'Estat no 

podia fer l'obra, ja que, segons la llei del 14-06-1909, 

només corresponia a la capital de província. (03) Malgrat 

aquest escrit, però, als anys trenta, amb la República, 

s'estigué a punt d'aconseguir la construcció de l'edifici de 

correus, ocupant el solar de la plaça de la Mercè, en un 

dels episodis més curiosos de la urbanística a Elx dels 

anys trenta i quaranta. Així, el 17-10-1934 la Comissió 

Gestora va rebre un escrit del Ministeri de Comunicacions 

on s'indicaven 

"los requisitos que S.E. habría de cumplir para que por el Estado 

se proceda a la construcción en esta ciudad de un edificio con 

destino a Correos y Telégrafos." 

L'expedient s'envià a informe tècnic i d'una 

comissió municipal —no s'indica quina— encara que 

totes es trobaven dissoltes per ordre governativa. (04) 

Quan l'arquitecte municipal Pérez i Aracil informà que no 

hi havia cap solar de propietat municipal de dimensions 

adequades, el gestor Rafael Fenoll i Follana proposà que 

es temptejàs si podria construir-se en la glorieta de Marià 

Anton (ara plaça de la Mercè) i si hi hauria impediments 

legals per a fer-ho. (05) L'expedient no es va resoldre, 

però s'insistí el 22-05-1936, quan es donà compte a 

l'Ajuntament popular de les gestions fetes per a trobar un 

solar i donar-lo a l'Estat, qui tornava a interessar-se per la 

construcció d'un edifici destinat a correus i telègrafs. (06) 

Uns mesos després, quan la guerra ja havia començat, 

l'Ajuntament encara considerava "de suma conveniencia y 

necesidad la construcción de dicho edificio" i es tractava 

d'ocupar un solar per a tal ús mitjançant l'oportuna 

expropiació. Encara que la idea no anà endavant, 

l'emplaçament previst aleshores era idoni per a una bona 

estructuració de la ciutat, ja que era el solar que feia cantó 

amb les avingudes de la Reina Victòria i del Pais 

Valencià, al mateix lloc on, dècades despré, s'alçà la 

monumental casa de Falcó, justament a l'entrada de 

l'eixample de ponent des del pont Nou. El 1936, aquesta 

zona encara es trobava buida, ja que, com hem vist, els 

edificis venien fent-se de ponent cap a llevant i aquests 

solars eren encara la part de darrere de l'eixample, no la 

part de davant. Les actes municipals descrivien aquest 

com un solar de 486 m2, "propiedad de Ramón Falcó 

Antón, situado junto al puente de Canalejas." Els límits 

eren, pel nord, el carrer del bisbe Siuri, pel sud, 

l'avinguda de Galán i García Hernández (de la Reina 

Victòria), per l'est, parc en projecte i per l'oest, diverses 

cases de particulars. (07) 

Pel que fa a la casa consistorial, durant les 

primeres dècades del segle hi va haver abundants 

reformes. A més de les moltes obres i reparacions 

quotidianes, pagades només amb rebuts, el 1908 es feren 

obres d'importància en la coronació de les torres, amb les 

quals es van destruir els arcs renaixentistes i els remats, ja 

que, segons Ibarra suposaren el "destrozo de las artísticas 

ventanitas de las torres." També es van picar les cornises, 

es mutilà la decoració i es revocà d'algeps i s'emblanquinà 

una gran part de la façana. Ibarra advertia que tal 

destrossa es degué només a la mera possibilitat que 

caigués qualsevol peça sobre un cafè per a noctàmbuls 

que el fill de l'alcalde havia instal·lat en la planta baixa de 

l'edifici. Amb un motiu de tan poc trellat, concloïa Ibarra, 

"se ha descaracterizado la armonía de la fachada de este 

edificio." (08) Del 1911 hi ha un altre expedient d'obres 

de "reforma de la casa Ayuntamiento" on el mestre Pere 

Navarro divagava sobre els diversos mals de la torre del 

Consell, la de Calendura, l'antiguitat de l'edifici, el mal 

estat de les parets de terra de l'antiga muralla, etc. 

Finalment es limitava a incloure un pressupost de 6.707 

ptes. per a fer reparacions en la torre central, pressupost 

del qual es donà compte al Capítol el 26-05-1911. (09) 

Als anys vint hi haveren importants obres de 

modernització de les dependències municipals per a 

millorar els serveis burocràtics. Així, el 16-11-1924, 

segons el periòdic Renovación, es trobaven a punt 

d'acabar-se certes obres en l'Ajuntament, les quals 

comprenien la transformació de l'antic arxiu, a la planta 

baixa de ponent de l'edifici, en oficines d'arbitris, 

comptaduria i caixa, com també un local per al retén 

municipal. A més s'havia obert una nova escala que unia 

els tres pisos de l'Ajuntament, "dando acceso decente a 

las Oficinas y al Sa1ón de Sesiones" com també "un 

cuarto de aseo para las oficinas y el público." (10) També 

el 1930 l'arquitecte Serrano i Peral féu un projecte 

d'oficines per a la planta noble de l'Ajuntament, des de 

l'escala de ponent cap a llevant, ço és la planta on els anys 

vuitanta i noranta eren el negociat d'obres i l'oficina 

tècnica. S'hi incloïen diverses dependències municipals, 

com ara vestíbul, registre, teléfon, quintes, estadística, 

contribucions, sanitat, vies i obres, oficina tècnica i arxiu. 

Encara no s'havia obert l'escala de llevant de la llotja i hi 

havia una petita escala que pujava a les golfes. (11) Fins i 

tot el 01-06-1938, en plena guerra, enmig del desastre de 
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desorganització i misèria que era la població, com es 

reflexa perfectament a les actes municipals, l'alcalde 

exposà al Consell la necessitat de fer algunes reformes en 

el saló de sessions 

"por que el aspecto y situación es desastroso e impropio del 

consejo municipal de esta ciudad." (12) 

Un altre dels edificis emblemàtics d'Elx, com 

hem vist, era l'alcàsser de la Senyoria, utilitzat com a 

presó durant el vuit-cents i bona part del nou-cents. El 

1901 aquest edifici fou venut per la duquessa de Baena a 

un particular, Manuel Menéndez Collar. Amb ocasió del 

canvi de propietari, l'Ajuntament plantejà fer-hi un gran 

edifici judicial i llogà l'immoble per sis anys a raó de 

1.500 ptes. l'any: 

"deseando ahora reunir en un mismo edificio la cárcel y 

habitaciones para sus empleados, juzgado de instrucción, 

archivo y demás dependencias judiciales ha concertado el 

inquilinato o arrendamiento de todo el edificio o Palacio." (13) 

Per a dur endvant el projecte s'instal·là el jutjat, però 

aquesta situació tampoc no es va consolidar i el 1908 ja es 

buscava un altre local més adequat, ja que els jutges 

s'havien queixat del mal estat de l'edifici i en aquells 

moments no devien trobar-se al palau, ja que es parlava 

de la possibilitat de destinar a escoles el local on eren; 

finalment es traslladaren a unes cases dels carrers de Sant 

Roc i de la Troneta. (14) El jutjat seguí anant itinerant per 

diversos edificis o fins i tot per diverses parts de la casa 

consistorial fins que el 1930 s'acordà llogar per a jutjats i 

habitatge del jutge una casa de pisos situada en el passeig 

de Francos Rodríguez; aleshores es trobaven en una part 

de la casa consistorial i, al lloc que quedava buit, s'acordà 

instal·lar més oficines. (15) 

Pel que fa al palau, continuà sent la presó del 

partit judicial i, així, el 04-03-1921 el propietari 

demanava que se li augmentàs el lloguer. (16) Però, la 

major part de l'edifici esdevingué fàbrica els anys deu i 

vint. El 1915 l'Ajuntament veié la sol·licitud de Dídac 

Ferràndez per a instal·lar una fàbrica de teixits, "tintorería 

y blanqueo" en el palau dels Altamira, la qual fou 

autoritzada als pocs mesos. (17) Malgrat la importància 

de les obres, tampoc aquí la sol·licitud de llicència 

d'obres anava acompanyada de cap projecte, ni plànol ni 

document gràfic. (18) Ibarra el 1926 lloà decididament 

aquest nou ús del palau, en una mostra del seu peculiar i 

contradictori sentit del progrés. En efecte, la seua postura, 

absolutament moderna en aquest cas, comprenia que el 

progrés era reutilitzar i transformar les coses antigues, 

però sense destruir-les per complet, mantenint-ne, si més 

no, l'aspecte característic: 

"Hoy día, en que brillan sobre nuestra antigua villa, los 

poderosos efectos de un feliz resurgimiento fabril, se ha dejado 

sentir sobre el durmiente, secular edificio, que en tiempos 

luctuosos sirvió de fuerte morada al opresor feudalismo y de 

ignorada tumba a no pocos infelices que inatendidos gimieron 

en sus negras mazomorras, la mano poderosa de un activo 

industrial [que] ha transformado aquellas inmundas y sombrías 

cuadras, donde reinaba la miseria, en luminosas naves abiertas a 

la luz solar, instalando en ellas una importante fàbrica de tejidos 

que da vida a numerosos obreros y renombre a la ciudad." (19) 

D’altra banda, la voluntat de capitalitat de la 

ciutat d'Elx es manifestà encara en el fet de reclamar 

alguns edificis emblemàtics propis d'una gran ciutat i fer-

ho, a més, amb tal raonament. Ja hem vist que un d'ells 

fou el de correus. Un altre fou la presó, instal·lada des de 

la guerra del Francès, en l'alcàsser. Així, el 1935 la 

Comissió Gestora de l'Ajuntament acordà demanar al 

ministre de Justícia que es rehabilitàs la presó del partit, 

"en atención a la importancia social, política y económica de 

este término municipal, así como al gran censo de población [...] 

toda vez que los calabozos municipales no reunen las 

condiciones que fueran de desear para el crecido número de 

detenidos que continuamente existen por disposición judicial, 

instalando la misma en el local que de inmemorial ha venido 

ocupando." (20) 

Un altre edifici oficial que s'arribà a construir el 

primer terç del nou-cents per necessitats polítiques i 

socials fou la caserna de la Guàrdia Civil. A 

començament de segle la conflictiva situació laboral 

intensificà la presència de forces d'aquest cos, amb la qual 

cosa la burgesia començà a considerar més i més 

necessari un edifici a propòsit, ja que les despeses 

d'allotjament anaven a càrrec de l'Ajuntament i el disgust 

dels guàrdies per les males condicions dels estatges 

augmentaven. Així, hi hagué les vagues del 1901 i el 

1902, i, sobretot, la gran vaga de costurers del 1903, amb 

motiu de la qual van haver de venir diverses companyies 

de guàrdies civils, per als quals l'Ajuntament hagué de 

llogar cases i disposar de lloc a les fondes. (21) Durant 

aquests primers anys del segle, la Guàrdia Civil degué 

continuar allotjada a l'antiga caserna de cavalleria, i no a 

l'almodí del raval (edifici conegut també com a quarter de 

la Guàrdia Civil pel fet d'haver allotjat aquest cos en un 

primer moment) ja que el 1907 es va derrocar una part de 

l'almodí que es trobava en mal estat. Amb tals usos, com 

també amb l'escolar, aquest edifici propietat del municipi, 

situat enfront de l'esglèsia de Sant Joan, era important en 

l'estructura urbana del raval antic. Ibarra, a l'expedient de 

demolició d'una part de l'immoble escrigué una nota en la 

qual advertia que es tractava del 

"antiguo pósito del arrabal fundado por la Condesa Dª María 

Guadalupe Lancaster y Cárdenas, Marquesa de Elche." 

El 26-10-1907 s'adjudicaven els materials 

sobrants de la part de la "casa-cuartel" ja derrocada. (22) 

Els primers anys de la guerra mundial, segons 

Moreno, encara que les relacions amb els obrers no eren 

massa tenses, el Centro Industria Alpargatera demanà del 

govern civil que tornassen els guàrdies de seguretat 

aquarterats a Elx amb motiu de les vagues, amb l'excusa 

que sovintetjaven els robatoris, però conscients del paper 

que aquesta força jugava en cas de conflicte. Moreno és 

de l'opinió que en aquells anys no hi havia a Elx una força 

pública permanent d'importància, sinó que, amb motiu 

dels conflictes socials, es concentrava la Guàrdia Civil, 

les despeses d'estada de la qual anaven a càrrec del 

municipi. Així, el 15-01-1911, el periòdic Trabajo referia 

l'arribada de deu parelles i de dos caporals del cos de 

seguretat, comanats per un sergent i quatre policies de la 

secreta. (23) Ens consta que en ocasions l'Ajuntament 

llogà cambres a les fondes per als guàrdies, com ara el 

1919, quan s'hagué de llogar la posada del Pont ja que, 
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segons l'acta municipal, el lloc on s'allotjaven els guàrdies 

es trobava ruinós i havia augmentat el seu nombre. (24) 

Fet i fet, el 23-05-1919 arribaren a haver quinze guàrdies 

a Elx amb motiu de la vaga i el "estado de guerra." (25) 

El 1923, l'Ajuntament tornà a considerar el mal estat de la 

casa on es trobava instal·lada la Guàrdia Civil, com també 

la possibilitat que hi havia que se n'anàs d'Elx si no es 

solucionava el problema de l'allotjament. És evident que 

aquesta possibilitat esglaià la patronal i la Corporació 

plantejà la construcció d'un nou edifici, ja que 

considerava que era 

"no solamente beneficioso, sino indispensable la permanencia 

aquí de este cuerpo." (26) 

Segons La Defensa del 13-01-1924, aquests dies 

l'alcalde Sànchez i Bernad convocà les forces vives de la 

ciutat a l'Ajuntament per a tractar el tema de la casa 

quarter de la Guàrdia Civil, indicant que era als 

industrials a qui més convenia la presència de la força 

pública. Un altre regidor, Barceló, afirmava també que els 

obrers no la necessitaven per a res, ja que es movien 

sempre dins la legalitat, per la qual cosa, devien ser les 

classes pudients les encarregades de pagar les despeses 

del quarter. Uns dies després, el 27-02-1924 el nou 

alcalde, l'industrial Dídac Ferràndez i Ripoll, es dirigí al 

directori de Primo de Rivera demanant la construcció de 

la caserna 

"en evitación de que tengan que ser reconcentradas aquí fuerzas 

de la guardia civil, pertenecientes a otros destacamentos, sin que 

existan locales y medios para su debido alojamiento." (27) 

Les gestions per a fer la caserna foren 

continuades i es van considerar les diverses alternatives 

possibles. Finalment, es pensà que allò més convenient 

seria construir un edifici específicament destinat a aquest 

ús. El 10-06-1924, després de debatre encara la prioritat 

de fer la inversió, s'aprovà el projecte de caserna redactat 

per l'enginyer Sebastià Canales. (28) Per la seua banda, el 

Ministeri de la Governació es comprometé a col·laborar 

amb 2.500 ptes. l'any, les quals cobraria l'Ajuntament en 

concepte de lloguer. (29) Però malgrat aquests acords, 

l'edifici no es va construir i el 1925 es precipitaren els 

esdeveniments. El Ple tractà el problema que hi havia 

amb la Guàrdia Civil en haver estat a punt de ser 

traslladada a una altra població, ja que els guàrdies 

consideraven que el lloc on s'allotjaven no tenia 

condicions higièniques per a residir amb la família; a més, 

no hi havia prou espai per als cavalls, i, finalment, el nou 

propietari de l'edifici ja havia avisat l'Ajuntament que el 

desallotjàs, ja que no tenia intenció de seguir tenint-lo 

llogat. Davant el problema, Antoni Serrano i Micó, 

promotor i propietari del barri de les Pataes oferí 

construir un edifici a propòsit i cedir-lo en arrendament a 

l'Ajuntament. (30) I el mateix any es féu el contracte 

d'arrendament entre Serrano i l'Ajuntament per 8.000 ptes 

anuals. El nou quarter, situat al barri de les Pataes i 

promogut, com diem, per Serrano, ocupava una superficie 

de 965 m2 i el 1925 ja es trobava en construcció, segons 

plànols de l'enginyer Canales. L'edifici limitava al nord 

amb el carrer de José Ramos, al sud amb altres solars de 

Serrano, a ponent amb diversos propietaris i a llevant amb 

un carrer, aleshores encara en construcció, que seria el 

carrer de Beethoven. (31) Els plànols estan datats en 

octubre del 1925 i van signats per Sebastià Canales. 

Aquesta fou una important intervenció en el barri, amb la 

qual s'urbanitzà un extens solar, construint el front que 

dóna als carrers amb un edifici en ela i deixant un gran 

pati interior per a serveis: tallers, quadres, cavallerisses, 

potser alguna petita horteta. (32) Finalment, el 

14-06-1926 s'inaugurà la caserna, amb assistència de les 

autoritats i benedicció eclessial, segons informava el 

periòdic Levante. (33) Amb aquesta primera caserna de la 

Guàrdia Civil es caracteritzà el nou barri de les Pataes, a 

llevant de la ciutat històrica, i es promogué l'edificació 

pels seus voltants, establint-se un nou límit de la ciutat 

per llevant. Posteriorment, com veurem, també amb una 

segona caserna de la Guàrdia Civil, construïda en el barri 

de la Llotja, es caracteritzà aquell barri d'Altabix. La 

proposta per a construir aquesta segona caserna es 

començà a fer encara durant la preguerra, en un moment 

prerevolucionari, per la qual cosa era lògic que la dreta en 

el poder volgués millorar les condicions de les forces 

encarregades de mantenir l'ordre. Així, el 31-01-1936 el 

president de la Comissió Gestora proposà la construcció 

d'una nova casa-quarter per a la Guàrdia Civil, en 

considerar la gran importància que la força d'ordre públic 

tenia per a Elx, per la qual cosa s'acordà incloure 50.000 

ptes. en el pressupost amb l'objecte de col·laborar a la 

construcció. (34) 

Finalment, consignem que els primers anys del 

nou-cents l'Ajuntament intervingué en altres petits 

edificis municipals, restes de la ciutat antiga. Així, el 

1922 es derrocava el que havia estat, segons Ibarra, l'antic 

edifici municipal destinat a forn situat en la porta 

d'Oriola, al començament del carrer de Sant Jordi, per a 

construir l'edifici destinat a casa i fàbrica de Vicent 

Serrano. (35) També el 27-05-1931 l'Ajuntament es 

plantejà que calia fer obres de reparació en l'esglèsia de 

l'Orde Tercera de Sant Josep per a poder guardar-hi els 

vehicles municipals i els del servei d'incendis, malgrat la 

mutilació soferta per l'edifici unes dècades abans. (36) El 

02-09-1931, s'aprovava el projecte de reparació d'aquest 

edifici per a destinar-lo, segons es deia, a garage 

municipal i casa dels encarregats del servei d'incendis. 

(37) Malgrat trobar-se allunyat del centre, al voltant de la 

capella i de l'hospital, es formà una àrea de serveis 

municipals i, mal que bé, s'hi instal·là el parc mòbil 

municipal els anys seixanta i setanta i també en l'hort 

annexe a l'hospital, durant els anys seixanta, es féu el parc 

de bombers d'Elx, que hi romangué fins la fi del segle XX. 
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04. ESCORXADOR, MERCAT, LLOTJA 

 

Durant les tres primeres dècades del nou-cents es van 

construir alguns equipaments de nova planta, però, 

sobretot, es continuà la reparació de les construccions i 

equipaments originats al vuit-cents. Així, juntament amb 

els edificis d'ensenyament, culturals i administratius, els 

destinats a l'abastiment foren uns altres dels quals es parlà 

sovint aquests anys. I en gran mesura fou amb el projecte 

i l'establiment d'aquests edificis comunitaris com es va 

anar definint la moderna ciutat d'Elx. Hi destacaren 

l'escorxador, el mercat i la llotja de fruites i verdures. La 

construcció d'aquests equipaments fou habitual aquests 

anys a altres ciutats, com ara València, on, segons 

Sanchis, el nou escorxador del passeig de la Petxina 

començà a funcionar el 1904 i on també es féu el grandiós 

mercat d'abastiments modernista entre els anys 1910 i 

1928, amb la qual cosa el mercat deixà de fer-se amb 

parades de lona que es desmuntaven a migdia. Per la 

mateixa època, el 1914, es féu el mercat de Colom a 

l'eixample, un dels pocs equipaments que s'hi bastiren. 

(01) 

Pel que fa a l'escorxador d'Elx, ja el 1903 es 

plantejà la construcció d'un nou edifici que substituís el 

pavelló alçat a final del vuit-cents. Així, el 21-11-1903, 

l'alcalde exposà que la seua idea era fer aquest edifici 

"apropiado a las necesidades de esta población, cuando la 

situación económica del Municipio lo permita." 

Mentrestant proposà que s'aprofitàs l'estança a 

Elx de l'arquitecte Marcel·lià Coquillat perquè estudiàs 

"el punto donde con más conveniencia pudiera construirse un 

matadero nuevo y formar el correspondiente proyecto y plan." 

(02) 

El 1907 un regidor tornà a exposar l'estat ruinós 

de l'escorxador i la conveniència de fer-ne un de nou, 

acordant-se que la Comissió d'Hisenda fes el plec de 

condicions per a contractar l'obra. (03) Tanmateix, aquest 

projecte de nou escorxador no anà endavant i el 1908 

s'aprovà la memòria, el pressupost i el plec de condicions 

tècniques per a reparar l'edifici antic; una altra comissió 

havia de redactar les condicions econòmiques. Segons 

l'expedient de contractació de l'obra, l'autor del projecte 

era Pere Navarro i es preveia reparar l'edifici i construir 

diversos pavellons nous, situats al voltant de l'inicial, amb 

els quals augmentaria sobremanera la capacitat de 

l'establiment. El 1908 s'adjudicà l'obra, la qual es va 

construir aquell mateix any i el 26-12-1908 el Capítol 

aprovà la memòria i la liquidació general, que pujà a 

14.940 ptes. (04) 

El 1914 s'aprovà un altre plànol de l'escorxador, 

ara d'ampliació, presentat per l'alcalde. Segons l'acta 

municipal, en aquesta ocasió les obres permetrien 

"ensanchar sus dependencias y destinar un departamento 

a gabinete micrográfico." (05) Aquest projecte, però, no 

anà endavant i el 1930, a proposta del regidor republicà 

Hernàndez i Rizo, l'Ajuntament Ple tornà a estudiar la 

possibilitat de construir un nou edifici. (06) La 

construcció d'aquest nou escorxador fou una de les 

qüestions pendents citades el 1931, quan l'alcalde 

republicà exposà el seu pla mínim de projectes. (07) 

També en una de les primeres sessions del nou 

Ajuntament el regidor Hernàndez i Rizo tornà a plantejar 

que el local de l'escorxador era "un local inmundo e 

incapaz para los servicios de Elche" i proposà que se'n fes 

un de nou. En aquesta ocasió s'acordà que l'alcalde 

encarregàs el projecte a un tècnic competent. (08) Uns 

mesos després es tornà sobre el tema i s'acordà encarregar 

el projecte a l'enginyer Sebastià Canales. (09) El mateix 

1931 es van veure alguns terrenys oferits a l'Ajuntament 

per a construir-lo, però un informe del subdelegat de 

medicina els va rebutjar per considerar que es trobaven 

dins del poble, quan l'activitat de l'escorxador era 

considerada una indústria incòmoda e insalubre pels olors 

i per les matèries orgàniques en descomposició, per la 

qual cosa s'havia de situar "fuera del casco de la 

población." (10) Després de diverses gestions, s'aprovà la 

compra d'un terreny i es va traure a concurs l'adquisició. 

(11) En un principi es pensà situar-lo al sud del convent 

de Sant Josep, vora la rambla i la sèquia de Marxena, en 

una disposició semblant a la de l'edifici vuitcentista. 
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Tanmateix, després de donar-li moltes voltes es va 

rebutjar també aquesta possibilitat. (12) 

L'escorxador fou un dels temes que també 

intentà portar endavant la Comissió Gestora creada pel 

govern el 1934. (13) Tanmateix no va reeixir a fer-lo i, 

com hem dit, el 1936 tornà a ser un objectiu prioritari, ara 

de l'ajuntament popular. (14) Aquesta vegada, però, la 

gestió de l'alcalde fou ràpida i plantejà un nou edifici en 

el lloc on, efectivament, es bastí, arribant als nostres dies. 

Així, doncs, en octubre del 1936, Manuel Rodríguez 

exposà a l'Ajuntament l'urgent necessitat de construir 

l'escorxador municipal, ja que 

"el local en el que actualmente se realizan las matanzas ha sido 

declarado antihigiénico e insoluble [sic, per insalubre] por los 

técnicos competentes." 

Per tant, s'aprovà el projecte redactat per 

l'arquitecte municipal per a un nou edifici, valorat en 

380.877 ptes., el qual s'havia d'emplaçar en el partit rural 

d'Horts i Molins, en terrenys comprats als hereus de 

Mariana Bru, els quals limitaven al nord amb el canal de 

Regs de Llevant, al sud amb terres d'Anna Gonzàlvez, a 

l'est amb altres terrenys dels hereus de Mariana Bru i a 

ponent amb el camí de la Torreta. El mateix dia, en una 

altra sessió, s'aprovà concertar un emprèstit amb l'Institut 

Nacional de Previsió per a poder-lo construir. (15) A 

finals del 1936 encara s'aprovà un pressupost 

extraordinari, però aquest fou l'últim acord relatiu a l'obra 

de l'escorxador abans del 1939, ja que l'avanç de la guerra 

impedí fer res més els anys següents. (16) 

Una altra necessitat molt sentida a l'Elx de 

començament del segle XX fou la reparació dels pavellons 

del mercat construïts per Chàpuli el segle anterior. Així, 

el 01-02-1908 l'Ajuntament va veure el projecte de 

reparació d'aquesta plaça d'abastiments fet per Pere 

Navarro i acordà que es redactàs el plec de condicions 

econòmiques. A l'expedient d'aquesta obra, titulat de 

"Reparación y saneamiento de la plaza de Abastos", es 

conserven la memòria, el pressupost i el plec de 

condicions. En l'introducció, Navarro advertia que la 

plaça, 

"hecha el 1889, no ha sido conservada como su naturaleza exige 

y, sometida al uso a que se destina, ha sufrido los efectos 

propios de una vida pública, así que sus carpinterías, pavimentos 

y cuantas clases de fábricas forman el todo, necesitan una 

urgente reparación, antes de que llegue su desmoronamiento." 

Així, doncs, les actuacions que calia fer en els 

edificis eren: repintar-los, reparar la fusteria, refer els 

enlluïts, reposar els sòcols i refer per complet els edificis 

del repés i vigilància i de la pescateria. El pressupost, 

signat per Navarro el 27-01-1908, pujava a 14.977 ptes. 

(17) En una segona part de l'expedient es van incloure 

també diverses obres de sanejament, amb un interessant 

plànol de la zona, signat el 29-10-1908 per Pere Navarro, 

en el qual es van dibuixar tots els edificis que hi havia. 

Com ja vam advertir en parlar de la construcció d'aquesta 

plaça Nova al vuit-cents, s'hi pot veure clarament la 

mancança total d'ordre en la disposició dels edificis, tant 

els del mercat pròpiament dit com els que formen la 

mateixa plaça, la qual era el resultat d'haver derrocat 

diversos edificis, deixant allò que eren façanes a carrers 

estrets com a façanes de la plaça. En aquest expedient, el 

mestre Navarro plantejava la necessitat d'obrir trapes i 

desaigües en la sèquia Major, un braç de la qual 

travessava la plaça, tant per a poder traure aigua i netejar 

els pavellons com per a evaquar l'aigua de la neteja. 

L'Ajuntament féu la recepció provisional d'aquestes obres 

de sanejament el 05-12-1908. (18) 

Però l'edifici del mercat era una fita en les 

aspiracions col·lectives dels elxans i, malgrat aquestes 

importants reparacions, la construcció d'un nou pavelló 

destinat a fruites i verdures, aprofitant la zona situada 

entre el pavelló de la carn i la plaça de la Fruita, es 

planteja en repetides ocasions al llarg dels anys trenta,. 

També el 1922, com hem vist, els alumnes de Cort 

plantejaren l'ampliació del mercat i Pere Ibarra defensà 

rotundament la idea. Tanmateix, no fou fins el 1936 quan 

l'Ajuntament aprovà un avantprojecte d'ampliació del 

mercat d'abastiments, redactat per l'arquitecte municipal. 

Aquest nou mercat havia d'ocupar ja el mateix solar que 

ocupa en l'actualitat i, per a fer-lo, s'havia de derrocar 

l'illa sencera de cases existent entre la plaça de la Fruita i 

la plaça d'Abastiments, en la qual sembla ser que havia 

estat cremada alguna casa nobiliària la nit del 

20-02-1936. L'Ajuntament, doncs, aprovà també 

l'expropiació de les cases, declarant-la d'urgència. (19) 

Amb tot, com en el cas de l'escorxador, també la guerra 

impedí anar endavant amb aquest projecte. 

Finalment, consignem els intents de construcció 

d'una llotja per a la venda de fruites i verdures, edifici 

amb el qual, una vegada construït després de la guerra, es 

caracteritzà el nou barri d'Altabix. La primera proposta de 

construcció d'una llotja per a la venda a l'engròs de fruites 

i verdures es féu a l'Ajuntament als anys vint. La 

necessitat d'aquest nou edifici es trobava relacionada amb 

l'establiment de nous regadius fets al camp d'Elx els 

quinze anys anteriors. Cal considerar que excepte el 

territori regat per les sèquies Major i de Marxena, d'aigua 

salada, la resta de les terres del municipi havien estat de 

secà i en regar-se amb l'aigua elevada per les companyies 

del Progrés i de Regs de Llevant, començaren a donar 

multitud de nous conreus arboris i hortícoles, ametllers, 

tarongers, llimoners, arbres fruiters, raïm de taula, faves, 

pésols, tomaques, melons d'olor, melons d'aigua, nyores, 

etc., els quals, segons Brotons, suposaren un canvi radical 

del camp d'Elx i un augment espectacular de la producció 

i de la riquesa. (20) Als nostre efectes, com veurem, 

aquest edifici hauria de tenir una gran incidència les 

dècades següents en la transformació de la ciutat. Així, 

doncs, ja el 1922 un regidor recomanava l'establiment 

d'un 

"mercado o plazuela para la venta al por mayor de las frutas, 

verduras y hortalizas que se cosechan en éste término municipal, 

cuya necesidad se hace sentir más cada día por el creciente 

desarrollo de los intereses agrícolas, indicando como sitio que 

reune condiciones apropiadas para ello los terrenos situados 

junto al puente Nuevo." (21) 

Els anys següents s'insistí nombroses vegades en 

la necessitat d'establir aquest mercat. Així, el 20-03-1924, 

a proposta d'un altre regidor s'aprovà la construcció d'una 

llotja 
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"donde puedan verificarse las transacciones al por mayor de 

productos del campo, cosa que [se] considera muy necesaria, 

dada la importancia que va adquiriendo en ésta la agricultura." 

(22) 

Uns mesos després, el 12-09-1924, el Ple ordenà 

a l'enginyer municipal que assenyalàs on podria anar 

aquesta llotja de fruites, "para la venta de géneros al por 

mayor", fent, així mateix, el projecte corresponent. (23) 

Per fi aquest mercat s'instal·là a l'aire lliure a la plaça 

d'Espanya, la qual ja es trobava configurada, i amb aquest 

nom, el 1927, ja que el Ple s'hi referí el 10-02-1927 amb 

motiu de fer obres per a instal·lar 

"la plazuela, o sea, la venta de frutas y hortalizas al por mayor, 

y poder empezar el pavimentado de la plaza Mayor", 

lloc on devien fer-se aleshores les vendes. (24) 

A partir d'aquest moment, potser per motius 

electorals per a atreure's el vot dels llauradors, la 

construcció d'una llotja de fruites i verdures fou un dels 

temes més tractats pels polítics d'Elx. Així, ja hem vist 

que el 1928, durant la Dictadura, hi hagué fins i tot qui 

considerà que la construcció d'un local cobert per a tapar 

els gèneres de la llotja de fruites era més prioritari que la 

construcció d'escoles. (25) També en febrer del 1930, 

quan es reconstituïren els ajuntaments segons el projecte 

del general Berenguer, amb part dels regidors elegits el 

1923, Josep Hernàndez i Rizo, representant dels 

socialistes a l'Ajuntament, a més de diverses propostes de 

caire polític, féu dues propostes relatives a temes urbans. 

Una era, de bell nou, la construcció d'un mercat per als 

productes del camp i l'altra la creació d'una comissió per a 

estudiar el problema de l'aigua potable. (26) El projecte 

de construcció d'una llotja de fruites tingué també gran 

rellevància durant el període republicà. Així, ja el 1931, 

quan el nou alcalde exposà el seu pla mínim de projectes, 

esmentà la necessitat d'aquest edifici. (27) Però el 1932 

encara funcionava la llotja de la plaça d'Espanya, 

anomenada "la plazuela", nom que ha arribat viu fins a 

nosaltres. Les condicions del lloc, però, devien originar 

inconvenients, ja que el 26-02-1932 un regidor es 

queixava perquè no hi havia bàscula "para verificar las 

operaciones del pesado obligatorio" (28) i el 18-03-1932 

es plantejava i es discutia la necessitat de construir 

tinglados en aquesta "lonja o plazuela de frutas" de la 

plaça d'Espanya. (29) 

La construcció de la llotja, juntament amb 

l'escorxador, fou també un dels temes prioritaris que 

intentà portar endavant la Comissió Gestora creada el 

1934. La comissió s'interessà d'immediat per aquests dos 

edificis, els quals, segons deia el representant socialista 

unes setmanes abans, no s'havien pogut dur a terme 

durant el mandat de l'alcalde Manuel Rodríguez per 

l'oposició sistemàtica de la minoria de dretes. (30) Al 

llarg del 1935 la Comissió Gestora tractà nombroses 

vegades de la construcció de la llotja, es buscaren 

subvencions estatals per a fer-la, diversos particulars 

oferiren terreny i molts interessats, pel contrari, 

s'oposaren a que es canviàs l'emplaçament que tenia 

aleshores a la plaça d'Espanya; (31) fins i tot s'obrí un 

concurs perquè es presentassen ofertes de terreny per a 

construir l'edifici i, entre les condicions, es fixà que la 

parcel·la havia de tenir una superfície de 2.500 m2. com a 

mínim, i estar situada "en sitio conveniente al efecto." 

(32) Però només es presentà una proposta, feta per José 

Macià Aguilar, veí d'Albatera, qui, als pocs mesos, com 

hem vist, presentà un plànol d'urbanització dels terrenys 

del voltant i tenia, per tant, un gran interès en que es 

construís en aquesta zona. Macià oferia una parcel·la de 

2.500 a 3.000 m2, situada en el partit rural d'Altabix, la 

propietat de la qual obtendria l'Ajuntament mitjançant una 

cessió gratuïta, a canvi de diverses condicions relatives a 

la construcció de l'edifici de la llotja, entre les quals es 

trobava que l'obra s'havia de començar en el terme de dos 

anys. La Comissió Gestora, tanmateix, rebutjà l'oferta 

perquè, segons digué, no podia acceptar un compromís 

d'aquest tipus. (33) 

Tant la llotja de contractació com l'escorxador 

foren també, en fi, dos objectius prioritaris per a 

l'ajuntament sorgit del triomf del Front Popular el 1936. 

Així, la primera actuació en temes urbanístics de la 

Corporació fou, precisament, enviar instàncies a la 

superioritat demanant subvenció per a la construcció 

d'aquests dos edificis. (34) Com en el cas de l'escorxador 

i del mercat, també aquí Manuel Rodríguez s'afanyà amb 

els seus projectes, aprofitant la ràpida gestió que permetia 

la situació política i el 16-10-1936, amb un pressupost de 

250.076 ptes., s'aprovà el projecte de la llotja de 

contractació, 

"toda vez que el sitio en que actualmente se realizan las 

transacciones no reune condiciones adecuadas." (35) 

Encara que la guerra havia avançat i Elx es 

trobava militaritzat, el 25-11-1936 s'aprovaren encara els 

pressupostos extraordinaris per a la construcció de 

l'escorxador i de la llotja de fruites. (36) Després, 

tanmateix, ja no se'n pogué fer res més. La construcció 

dels refugis, l'abastiment d'aigua i les fàbriques de guerra 

de l'Estat absorbiren els esforços i les energies de la 

població i del municipi fins la derrota del 1939. 
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05. PASSEIGS, ARBRES, PARCS 

 

Les reformes urbanes afectaren també els passeigs 

vuitcentistes, els quals s'intentaren modernitzar ja que 

seguien sent els únics llocs públics d'esbargiment, com a 

la majoria de les ciutats espanyoles. Així, a la València de 

principi de segle, segons Sanchis, l'aristocràcia i la 

burgesia anaven a lluir el seu estatus al passeig de 

l'Alameda, en berlines els més poderosos i en galeres els 

menys, mentre que la menestralia preferia la Glorieta, 

llavors enreixada i amb un quiosc on els diumenges 

tocava una banda de música. (01) Els primers anys del 

segle a Elx foren abundants les obres de reforma als 

passeigs vuitcentistes però, posteriorment, la tasca 

municipal se centrà en el pavimentat dels carrers i en la 

col·locació de voravies i a penes es prestà atenció als 

passeigs. 

Ja des de les primeres décades del segle, la 

Glorieta esdevingué d'una forma rotunda el centre de la 

vida social i cívica elxana i fou, per tant, l'espai més 

sotmés a transformacions i reformes, les quals 

continuaven els canvis fets en aquest espai durant els 

últims anys del vuit-cents. Així, ja el 1901 l'alcalde 

exposà al Ple que, 

"interpretando la aspiración constante del vecindario, estaba 

animado de los mejores deseos en favor del paseo del Doctor 

Campello, embelleciendo un sitio de recreo céntrico y 

concurrido que constituye el mejor atractivo del público." 

S'acordà, per tant, posar més enllumenament, i 

també tancar-lo amb mur de maçoneria, 

"sin cuya operación el espresado paseo no podrá conseguirse su 

conservación y cuidado en la forma que se desea." (02) 

El mateix 1901 es van posar setze bancs de fusta 

i de ferro, els quals costaren 436 ptes. (03) I el 1901, 

finalment, es féu la subhasta per al reixat, ço és les obres 

"de mampostería, cantería y hierro para el cierre del 

paseo", un element urbà que seria polèmic trenta anys 

després, quan s'intentà traure. (04) La despesa afectava 

també els ornaments del jardí, com ara quan el 1902 

l'Ajuntament es gastà 162 ptes. en plantes. (05) 

Però la importància d'aquesta plaça era tanta que 

fins i tot els particulars col·laboraren a embellir-la. Així, 

el mateix Manuel Campello, a nom de qui anava la plaça, 

oferí pagar les quatre portes de ferro de la tanca que 

s'alçava aleshores, 

"demostrando prácticamente que si entre sus conciudadanos se 

nota entusiasmo y satisfacción por el mejoramiento del ornato y 

especialmente, el del paseo mencionado, él no quiere ser sordo a 

los latidos de la opinión y desea contribuir a la aspiración del 

vecindario por el medio expuesto, ofreciendo satisfacer dicho 

gasto tan pronto le sea presentada la respectiva cuenta por el 

maestro herrero que se designe." (06) 

També el metge Josep Mª López i Campello 

proposà pagar 

"de su particular pecunio los gastos que ocasione el importe de 

una de las columnas de hierro que se han de colocar en el paseo 

de la plaza del Dr. Campello, con destino al alumbrado público, 

en sustitución de las de madera que actualmente existen." 

Un altre metge, en fi, Carmel Serrano, oferí 

pagar una altra de les columnes de ferro de 

l'enllumenament, quan s'haguessen de canviar. (07) 

D'altra banda, el 1902 començaren a fer-se 

concerts de bandes de música en la Glorieta, ja coneguda 

amb tal nom. Primer fou la banda de música Blanco y 

Negro qui demanà permís per a tocar "en el paseo de la 

Glorieta" durant les nits dels mesos d'estiu, la qual cosa 

fou autoritzada per l'Ajuntament 

"a fin de contribuir más directamente al recreo y solaz del 

vecindario, toda vez que se trata de un sitio público." (08) 

Amb aquest motiu, l'alcalde exposà a 

l'Ajuntament que, ja que la banda anava a tocar en la 

Glorieta durant molts mesos, convendria alçar "un tablado 

de alguna solidez, a fin de dejarlo de un modo 

permanente", afegint que hi havia un fuster que s'oferia a 

fer-lo per 500 ptes. Així es construí un inicial templet de 

la música, el qual seria l'element central de la Glorieta 

durant la major part del segle XX. (09) El 1927 s'estava 

construint també el pavelló per a posar la biblioteca 

popular, de la qual ja n'hem parlat, i l'Ajuntament féu 

constar en l'acta el seu agraïment envers les persones que 

havien donat els llibres i acordà nomenar-la "Biblioteca 

Popular Macià." (10) Aquesta singular biblioteca enmig 

d'un passeig públic, on tothom podia agafar els llibres, era 

una curiosa conseqüència de l'esperit dels socialistes 

utòpics del vuit-cents, Owen, Saint-Simon, Fourier, 

Cabet, etc. molts trets dels quals formaven part del 

socialisme i de la societat il·licitans que pretenien 

regenerar els obrers mitjançant l'educació i les 

manifestacions culturals i artístiques que els 

mantinguessen ocupats el temps de treball i el temps 

d'oci. (11) D'altra banda, la biblioteca en el jardí era 

també un tret característic de la urbanística clàssica. Així, 

l'arquitecte Cort projectà una biblioteca pública en el jardí 

del Malecó de Múrcia, segons mostrava al seu llibre 

clàssic sobre "urbanología." (12) 

Però a partir del 1927 començaren a plantejar-se 

obres de reforma de la Glorieta que havien de alterar la 

seua fesomia. En primer lloc, es proposà traure el reixat 

posat tres dècades abans, tema del qual se'n parlà durant 

més d'una dècada, com també que s'hi fessen 

"escalinatas en los cuatro lados de la misma, por entender que 
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de este modo resultará más bonito dicho paseo." 

El projecte de reforma s'encarregà a l'enginyer 

Canales, (13) però no tenim constància que s'arribàs a fer 

ni tan sols el projecte. El 1929, l'Ajuntament intentà de 

nou traure el reixat i Ibarra publicà diversos articles 

defensant el manteniment de la donació feta pel metge 

Campello unes dècades abans. (14) El 1930, el regidor 

republicà Hernàndez i Rizo insistí també en que 

"debe sacarse la verja de la Glorieta, como se ha hecho en otras 

poblaciones y requiere la estética." 

Aquest mateix any es col·locà a la Glorieta la 

cèlebre reproducció de la Dama d'Elx sobre un pedestal 

de 1,58 metres d'altura, conjunt fet per l'escultor Alcaraz i 

costejat per una suscripció popular promoguda per la 

societat cultural Blanco y Negro. Com és sabut, aquesta 

reproducció de l'escultura ibèrica fou la primera que hi va 

haver en un espai públic d'Elx i s'inaugurà, com diem, el 

20-04-1930. (15) També el 1932 l'Ajuntament veié 

diversos projectes de reforma fets per l'aparellador 

municipal, i en diverses sessions es va tractar el tema. 

(16) El 1936, també el partit Esquerra Republicana 

demanava que es llevàs el reixat (17) i el regidor Roman i 

Anton, en contestació a aquella proposta, demanà que no 

s'hagués de tallar cap arbre del passeig amb el projecte de 

reforma que es redactava. Als pocs mesos, l'Ajuntament 

aprovà aquest projecte de reforma, redactat ja per 

l'arquitecte municipal. (18) L'obra es degué fer 

d’immediat, ja que el 1937 un conseller exposava que 

"habiéndose terminado la construcción de los quioscos en la 

Glorieta del Dr. Campello, estimaba que por la alcaldía debían 

darse las órdenes oportunas para que se inaugurasen estos, 

demoliendo los antiguos y terminando las obras de reforma de 

dicha Glorieta." (19) 

En contrast amb les atencions que rebia la 

Glorieta, l'antic passeig de Bru, sobretot els primers anys 

del segle, continuà sent rebutjat, com ho havia estat 

durant les dècades anteriors, fins que se'n consumà la 

destrucció. Així, el 1901, l'alcalde tornà a proposar la 

completa demolició d'aquest passeig en benefici de la 

plaça del Doctor Campello i del passeig de l'Estació, 

"por las pocas condiciones que ofrece el paseo denominado de 

Bru, dadas las exigencias de la vida actual, por el aumento de 

población y además por estar muy cerca de otros dos paseos 

como son la Glorieta y el de la Estación, y que sirviendo este 

último para comodidad del público, se levante el nivel en toda 

su estensión hasta la altura del camino de Candalix, podrían 

utilizarse sin grandes desembolsos para este objeto las ruinas 

que se obtuvieran del antiguo de Bru." 

Així, doncs, s'acordà derrocar el passeig, 

"destinando las ruinas que se extraigan para levantar el nivel del 

de la Estación." (20) 

A canvi, el 1904 es féu una plantació d'arbres en 

la plaça de la Mercè i es gastaren 227 ptes. posant una 

tanca, enmig de la qual se situà el quiosc de l'aigua de 

l'Alcoraia. (21) La part de la plaça de la Mercè que havia 

estat passeig es trobava abandonada als anys deu, ja que 

el 1912 hi havia instal·lat un pavelló denominat Palacio 

del Sol on es donaven funcions cinematogràfiques; 

clausurat aquest pavelló per l'Ajuntament, s'autoritzà que 

continuassen les projeccions després de rebre un informe 

de l'arquitecte provincial on es garantien les condicions 

de seguretat. (22) Tanmateix, en una sessió posterior, un 

regidor demanava el desallotjament del Palacio del Sol, el 

qual, segons deia, ocupava la plaça de la Mercè des de 

feia vuit mesos. Ara es volia posar una nova font que 

s'havia comprat per a l'aigua potable, com també 

"ejecutar algunas obras para el ornato y embellecimiento de 

aquel lugar." (23) 

Uns anys després, el 1916, ja s'havia substituït el 

nom del passeig, donant-li el del ministre Francos 

Rodríguez; i com s'havia pavimentat amb llambordes el 

carrer Ample, la Corporació decidí tenir una mica de cura 

del passeig i es proposà fer obres d'importància que 

afectaven les rasants del sòl de terra, l'enllumenament, la 

font que van posar uns anys abans i l'arbrat; aquestes 

obres comprenien: 

"elevar el paseo situado en la plaza de la Merced, hoy de 

Francos Rodríguez, así como rellenar el trozo de calle contiguo 

al convento de Monjas Clarisas y quitar la fuente del paseo que 

constituye un foco de infección, y los pilares del alumbrado que 

resultan un obstáculo para el paso público, siendo conveniente 

además substituir los árboles existentes por otros que den más 

sombra y estén mas en armonía con la estética del paseo." (24) 

Als pocs mesos s'aprovaren despeses fetes en la 

reparació del passeig i s'aprovà un plec de condicions per 

a fer-hi un reixat. (25) L'obra es va subhastar i es va 

construir. El reixat tenia una part de ferro que 

s'enganxava en columnes de pedra picada, del·limitant el 

recinte. Segons els plànols que hi ha a l'expedient es 

tractava d'una bonica obra d'arrel modernista. (26) El 

1917 es van pagar els dotze pilars de pedra picada 

col·locats en el perimetre del passeig. (27) Pel que fa a la 

plaça de la Mercè, el 1932 s'acordà col·locar-hi un bust 

del pintor d'Elx Marià Anton en batejar la plaça amb el 

seu nom. Probablement aquesta fou la primera escultura 

que hi hagué en un espai públic d'Elx, a més de la de la 

Dama situada en la Glorieta. (28) El 1933 s'aprovà, així 

mateix, el projecte de pavimentació de la plaça de la 

Mercè, segons projecte de l'arquitecte municipal Perez i 

Aracil. (29) 

La preocupació per l'ornat i les transformacions 

dels passeigs públics afectaren també la plaça de Baix. 

Així, el 1912, a proposta de l'alcalde, s'acordà modificar 

la plantació dels arbres de la plaça, 

"aproximándoles hasta la línea de la carretera para procurar el 

ensanche posible de los paseos o andenes laterales, 

respetándose, sin embargo la línea apartadero del tranvía, ya que 

este no funciona por ahora." (30) 

El mateix 1912 es van fer obres modificant la 

situació dels arbres. Amb aquesta intervenció es prohibí 

l'accés dels carruatges a les andanes laterals, ja que així, 

segons es deia, se li donava a la plaça l'aspecte d'un 

passeig i, per a completar l'obra, s'acordà posar bancs de 

pedra o de fusta. (31) 

Un altre espai important de la ciutat noucentista 

fou el passeig de l'Estació, el qual, juntament amb la 

Glorieta, va rebre les constants atencions del municipi 

durant les primeres dècades del segle XX, canviant la seua 

fesomia i construint un passeig saló elevat de gran 

impacte urbà. Ja el 1902 s'hi feien importants obres, ja 
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que aquest any l'Ajuntament aprovà nombrosos rebuts per 

a diverses parts de l'obra. Així es pagaven 485 ptes. 

"por carros conduciendo materiales para las obras del paseo de 

la Estación." (32) 

També el 1902 l'Ajuntament va veure els plànols 

de les dues solucions per al passeig proposades per 

l'arquitecte Josep Guardiola i Picó, les quals passaren a 

informe de la Comissió de Policia i Obres 

"para conocer, después de detenido estudio, las respectivas 

condiciones de solidez y economía, sin olvidar tampoco las 

estéticas." 

A més, s'havia de redactar el plec de condicions 

que servís de base per a la contracta. (33) Amb aquesta 

obra, el passeig quedà en alt, amb una gran escalinata a la 

part del sud. En el primer pilar de la dreta, conforme es 

pujava, en un buc del segon carreu, Ibarra col·locà un 

pergamí datat el 06-08-1902, al·lusiu a la construcció del 

passeig; s'hi commemorava, 

"para memoria y saludo a las generaciones venideras [...] el 

antiguo Postigo de Granyana, por el cual teníamos derecho los 

hijos de Elche a pasar, [el cual] fue sustituído por esta hermosa 

avenida, que trazó el concesionario del ferrocarril, en 1884." 

Ibarra seguia dient que s'havia posat 

"la primera piedra de este salón paseo, en 5 de febrero del 

presente año (1902), siendo alcalde Don Tomàs Alonso Blasco. 

Se construye con fondos municipales, según diseño del 

arquitecto señor Guardiola." (34) 

Segons l'acta municipal del 12-07-1902 en aquesta data ja 

s'havia rematat l'obra "de cantería y hierro." (35) 

Tanmateix, el 14-09-1902 els pedrapiquers encara hi 

treballaven, ja que Ibarra escrigué a les seues efemèrides 

una entranyable nota on se'ns torna a mostrar l'interès del 

nostre cronista per la ciutat on vivia: 

"vengo de trazar unos dibujos para los paramentos de ingreso 

del nuevo paseo de la Estación. Quedaban los macizos laterales 

muy grandes y a petición del alcalde y de los canteros que 

trabajan aquellas piedras, he dibujado sobre los tableros 

centrales dos arcos que se entrecruzan, unas palmas para las 

cañas de los pilares y palmetas para los remates de los mismos 

[...] Para los dos frentes de entrada dibujé días pasados unos 

escudos que figuran estar superpuestos a los calados de 

entrecruce de arcos que van colocados en la parte del sur. El de 

la derecha, saliendo, es el de España, y el de la izquierda el de 

Elche. Los canteros los trabajan con todo el amor posible." (36) 

Finalment, segons Ramos, el 10-11-1902 es donà 

per acabat el passeig, ja que només quedaven per fer unes 

reixetes per a protegir els taulers on es trobaven els 

escuts. (37) No tothom, però, es trobava d'acord amb el 

resultat formal d'aquest passeig. Així, el 17-07-1910, vuit 

anys després d'haver-lo acabat, al periòdic La Libertad 

s’opinava que 

"el paseo de la Estación ha resultado una cosa basta y le ha 

quitado vista al pueblo." (38) 

Als anys deu i vint continuaren les obres de 

manteniment en el passeig de l'Estació. Així, el 1919 

s'aprovà la proposta d'un regidor per a arrancar els arbres 

que hi havia pel mal estat en que diu que es trobaven, 

substituïnt-los per palmeres, 

"que dadas las condiciones del terreno cree se desarrollarían 

bien." (39) 

No tenim documentat que s'arribassen a plantar palmeres 

en aquest espai públic (de fet, ha estat escassa la plantació 

de palmeres als espais públics d'Elx fins els anys vuitanta 

del segle XX), però sabem que el 1924 l'Ajuntament 

subhastava els arbres i la llenya del passeig de l'Estació. 

En aquesta ocasió, es pretenia reposar amb eucaliptus les 

mancances que hi havia i vendre la fusta dels que s'havien 

d'arrancar. (40) El 1928 l'Ajuntament Ple tornava a tractar 

la necessitat de reparar el passeig de l'Estació. (41)  

Un altre passeig on s'actuà al començament del 

nou-cents fou el del Xilindró, situat enfront del convent 

de Sant Josep. En aquesta època, per cert, devia haver 

alguna mena de disputa sobre el nom d'aquest passeig: bé 

del Xilindró, bé de Sant Josep, ja que Ibarra consignà 

taxativament als seus "Índex..." que 

"Chilindrón es su nombre propio, lo que es vulgar es llamarlo de 

San José." (42) 

El cas és que el 1901 es gastaren 92 ptes. en 

materials i jornals de diverses reparacions, el 1903 es 

gastaren 58 ptes. en composar el reixat, i el 1904, 122 

ptes. més. (43) El 1924 s'autoritzà que un grup de 

particulars que ho havia demanat fes en aquest passeig un 

viacrucis, part del qual ha arribat fins els nostres dies. La 

Corporació posà només com a condició que l'obra fos 

dirigida per la Comissió de Policia i que no suposàs cap 

despesa per a l'Ajuntament. (44) 

Pel que fa al passeig de les Germanies, patí una 

important mutilació en construir-s'hi les escoles 

graduades i, com altres espais lliures de la ciutat ja 

considerats inútils, estigué a punt de desaparèixer del tot 

el 1915, quan la junta del patronat de l'Asil d'ancians de 

Sant Josep demanà que 

"se les ceda el terreno denominado antiguas eras, ocupado 

actualmente por el paseo público de la Princesa de Asturias, al 

objeto de construir un edificio para Asilo." 

La sol·licitud, però, s'envià a informe de la 

Comissió de Policia i Obres (45) i ja no se'n tornà a parlar 

d'aquest intent de cessió. De fet, com sabem, l'asil es va 

construir més al sud, en uns terrenys comprats a propòsit 

en el barri homònim. Malgrat la situació perifèrica, el 

passeig de les Germanies fou una peça clau per a 

l'eixample de ponent, on els espais lliures, jardins i 

passeigs eren escassíssims, a penes tres places 

configurades com a ampliació de l'encreuament dels 

carrers. En aquest context urbà, el jardí de les Germanies, 

amb origen en unes eres setcentistes, si no més antigues, 

esdevingué una de les poques fites de l'eixample, tant per 

ser un dels pocs espais lliures existents com per la seua 

situació, vora la caserna de Cavalleria (la qual aleshores 

s'utilitzava com a plaça de bous) i al final del poble antic, 

justament on el raval de Santa Teresa s'unia amb els barris 

del Pont Nou i de l'Asil. La presència dins el plànol de la 

ciutat d'aquest punt nodal format per un conjunt d'edificis 

i espais singulars es veié reforçada per la construcció en 

una part del terreny del passeig, com hem dit, de les 

escoles graduades. 

Amb tot, el 1924, el periòdic El Papagayo 

clamava contra la mala situació en què es trobava el 

passeig de les Germanies, ja que, malgrat ser dels pocs 

passeigs que hi havia a Elx, i ser ample i magnífic, 
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s'utilitzava com a lloc on els rodamons construïen les 

seues barraques i on s'esquilava les cavalleries: 

"He ahí un hermoso paseo, de los muy pocos con que cuenta 

Elche, sobre el cual parece que haya caído la maldición del más 

lamentable abandono por parte de todas las autoridades que han 

venido sucediéndose en el poder. [...] Y nada más injusto, sin 

embargo. Se trata de un paseo amplio y magnífico, que no tiene 

más defecto que no estar enclavado dentro de la población, [...] 

a pesar de que hoy es tránsito obligado de todo el vecindario de 

las inmediaciones del Asilo no está dotado de una luz siquiera 

que le quite ese aspecto pavoroso que presenta en las noches 

obscuras, y no obstante estar situado en una de las principales 

entradas de la población y frente a la plaza de toros, punto tan 

concurrido en los días de corrida, allí está sin un solo banco, con 

sus amontonadas losas de antiguas aceras, con sus árboles 

mustios y polvorientos a cuyos troncos no es nada extraño ver 

atadas caballerías a las que se esquila con entera libertad y bajo 

cuyas sombras es corriente contemplar cómo han levantado su 

vivienda provisional gentes errabundas que han hecho un alto en 

su marcha." (46) 

Tanmateix, ja aquests anys el passeig de les 

Germanies començà a ser escenari de commemoracions 

polítiques. Així, s'hi construí en temps de la República un 

obelisc dedicat als herois republicans Galan i Garcia 

Hernández i, en ocasions, com ara el 1935, s'hi 

commemorava el catorze d'abril amb ofrenes de flors. 

(47) En contrast, com veurem, després del 1939, el 

passeig es digué de los Caídos, en record dels morts del 

ban franquista. 

A més de les actuacions que hem vist als 

diversos passeigs, hi hagué també obres i plantacions 

d'arbres en altres espais secundaris, com ara la plaça del 

Cementeri, on el 1912 es pagaren 60 ptes. per vuit 

palmeres que s'hi van plantar, un dels pocs grups de 

palmeres en un espai urbà. (48) Uns anys després, el 

12-09-1919, s'acordà plantar les palmeres que mancaven 

en aquesta plaça. (49) 

Consignem, finalment, el fet que les primeres dècades del 

nou-cents fou el moment de l'aparició a Elx de la 

necessitat de comptar amb grans parcs urbans, una vegada 

superats els estrets límits dels passeigs i els jardins d'arrel 

vuitcentista. Aquest fet obrí la possibilitat de reutilitzar 

els horts de palmeres amb un caràcter plenament urbà, 

lluny de l'us agrari, ja que a Elx dificilment hi havia una 

altra possibilitat per a fer un parc. Com indica Manuel de 

Solà-Morales, els parcs urbans es van construir a les 

ciutats europees al llarg del vuit-cents, generalment sobre 

les possessions reals. En altres cassos, com ara Barcelona 

o Sevilla, s'aprofitaren les exposicions universals del 

tomb de segle, les quals, segons Solà, foren un nou model 

d'actuació estratègica, grans operacions concentrades en 

un lloc únic de la ciutat el qual reformaven definitivament 

per a convertir-lo en conjunt bàsic de la forma urbana. 

Les exposicions, en el cas de Barcelona, sense propietats 

reials, van servir, sobretot, per a formar dos grans parcs 

públics: la Ciutadella i Montjuich, espais ja simbòlics per 

a la geografia i per a la història que es van veure 

traslladats, així, d'un passat vergonyant a un present 

esplèndid. Com conclou Solà, l'equipament urbà prenia 

cos a través d'uns espais potents i significatius que 

marcaven la forma definitiva de la ciutat. (50) 

A Elx, com diem, s'haveren d'aprofitar dos espais 

significatius, també marcats per la geografia i per la 

història: les vessants del riu Vinalopó i alguns horts de 

palmeres immediats a la ciutat, concretament els horts del 

vincle del Dr. Caro, els quals hem vist replantar i arrendar 

durant el set-cents. D'acord amb els plantejaments 

urbanístics de començament del segle XX, en un principi 

es començà l'ajardinament de la vessant del Vinalopó, 

vora el pont Nou, enfront de l'eixample, reivindicació 

que, com hem vist, ja era assumida pels veïns als anys 

deu i fou debatuda per l'Ajuntament en diverses ocasions 

als anys deu i vint. Així, el 19-11-1913 es donava compte 

en sessió plenària que l'Ajuntament havia aconseguit 

dos-cents eucaliptus per a plantar 

"en la margen de poniente del Vinalopó, junto al puente, para 

procurar el saneamiento del barrio del nuevo puente." 

A més, seguint un cert plantejament didàctic, es 

pretenia donar significació de dia del arbre al dia en el 

qual es plantaren, mitjançant la participació de "los 

profesores de instrucción pública de la localidad." (51) 

Tanmateix, aquest interès educatiu i cultural per part del 

municipi no fou secundat per la població i quan el 

21-01-1914 se celebrà l'anunciada festa de l'arbre a les 

escoles d'Elx, segons Ramos,  

"no hubo ningún entusiasmo debido, seguramente, según 

manifestación del profesorado, a la escasa concurrencia de 

alumnos a las mismas, reconociendo que la indiferencia y 

pasividad con que viene mirándose cuanto se relaciona con la 

enseñanza, es causa segura del rebajamiento intelectual que se 

marca en la población cuando se celebra la anual declaración y 

clasificación de soldados ante el Ayuntamiento, donde resulta la 

desconsoladora proporción de más del cincuenta por ciento de 

analfabetos." (52)  

Amb tot, als anys vint, l'ajardinament de la 

vessant del riu començà a prendre cos i, tant a la premsa 

com a l'Ajuntament, s'arribà a proposar la construcció 

d'un gran parc a escala de ciutat, proposta que, com hem 

vist, es va incloure en l'eixample de ponent traçat per 

l'enginyer Canales, i es basà en el traçat recte de l'actual 

avinguda del Pais Valencià com a límit clar de la zona 

edificable. Així, el 1926, amb una nova celebració del dia 

del arbre, mestres i escolars plantaren alguns centenars de 

peus en les vessants del Vinalopó: 

"niños y niñas de las escuelas públicas y privadas, con sus 

profesores, Autoridades e invitados y la Banda Municipal se 

reunieron en la Plaza Mayor, de donde se dirigieron al 

Vinalopó, en cuyas laderas plantaron los niños y regaron las 

niñas algunos centenares de arbolitos." (53) 

El 10-10-1928 un regidor, Rafael Buyolo i 

Rodriguez, insistí en la idea de fer un parc en la rambla i 

proposà a la Comissió Permanent 

"la construcción de un parque al linde de Poniente del río 

Vinalopó que, partiendo del puente de Canalejas, terminase en 

el de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces." 

L'alcalde se'n féu ressò davant l'Ajuntament Ple i 

diversos regidors s'adheriren a la idea, recordant que ja, 

"siendo alcalde Don Gabriel Ruiz Chorro, se hicieron algunas 

gestiones para construir el parque y repoblar de pinos la planicie 

que existe a poniente del Vinalopó, pidiendo ayuda al Estado." 
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El Ple acordà, doncs, 

"tomar en consideración la propuesta del Señor Buyolo, 

reproducida aquí por el señor alcalde, y que se estudie la forma 

de que dicha obra pueda tener efectividad, encargando a la 

Comisión de policía y obras la formación del plano y 

presupuesto." (54) 

El 15-02-1929 el Ple tornà a tractar el tema del 

parc del Vinalopó, quan el regidor Buyolo insistí en que, 

si no s'havia fet encara el plànol per a la construcció del 

parc, que el redactàs l'aparellador municipal. (55) Encara 

el 1936, poc abans d'esclatar la guerra, el partit Esquerra 

Republicana demanava la "construcción del parque en la 

margen derecha del Vinalopó." (56) 

Com veiem, doncs, aquest era un tema pendent a 

la ciutat, assumit ja com a necessari per la població. Però 

el parc del Vinalopó no es féu fins molt després de la 

guerra i, malgrat el bon resultat funcional i paisajístic, 

mai no ha significat gran cosa per a l'esbargiment dels 

ciutadans. 

A la vegada, en temps de la república es plantejà 

també el que seria dècades després el Parque per 

antonomàsia, amb un ús intesiu per part dels ciutadans i 

amb un gran significat urbà: el parc situat en l'hort del 

Colomer, un dels horts del vincle de Nicolau Caro. Així, 

el 1931 el regidor Romà Antón s'interessà per la creació 

d'un 

"parque en los palmerales, a cuyo efecto, [en] los huertos que 

son propiedad del vinculo del Dr. Caro, y especialmente en el 

llamado del Colomer, pudiera a poco costo realizarse tan 

importante mejora." 

El projecte passà a informe de les comissions de 

Monts, Jardins i Arbrat i d'Hisenda (57) i uns mesos 

després, el 25-03-1932, el Ple aprovà fer un parc en un 

hort, com també fer gestions amb la propietat per a 

obtenir el permís; l'avantprojecte seria redactat per 

l'aparellador municipal. (58) Però abans de la guerra 

tampoc no s'arribà a començar l'obrs per a condicionar 

com a parc públic l'hort del Colomer, cosa què, com 

veurem, fou una tasca dels primers anys del franquisme. 
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06. HOSPITAL, ASIL, CEMENTERI 

 

Uns altres edificis que jugaren un paper rellevant en la 

formació de la moderna ciutat d'Elx a començament del 

nou-cents foren els de caràcter assistencial, ço és 

l'hospital, instal·lat, com sabem, al convent de Sant Josep; 

l'asil, construït de nova planta aquests anys; i el 

cementeri, per al qual hi hagué diversos projectes 

d'ampliació. 

En l'edifici del convent de Sant Josep, destinat a 
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hospital, es van fer petites obres de reparació durant els 

primers anys del nou-cents, però durant les décades dels 

deu i dels vint a penes hi ha notícia sobre aquest 

establiment i només durant els frenètics anys inicials de la 

Segona República, amb la gran activitat que desplegaren 

els regidors, es va proposar el 02-10-1931 que es 

restauràs totalment l'edifici de l'hospital, la qual cosa, 

certament, no es va dur endavant. (01) Potser la 

intervenció de més entitat en el conjunt del convent 

durant les primeres dècades del segle fou la demolició de 

les capelles laterals i l'enrunament posterior de l'esglèsia 

de la Tercera Orde dels franciscans, enderroc que ja hem 

referit. Recordem que amb l'exclaustració dels frares 

aquest edifici s'utilitzà com a magatzem municipal i que, 

malgrat l'enderroc de les capelles de ponent, encara s'hi 

instal·là, com hem vist, el parc mòbil municipal. La 

demolició de les capelles es féu el 1909 per a obrir el nou 

carrer que havia d'envoltar les illes de cases que s'havien 

de construir en els terrenys comunals venuts pel municipi 

a Manuel Ruiz. El 27-03-1904 ja es pagaven rebuts per 

l'enderroc d'una part de l'església de la Tercera Orde (02) 

i al llarg de l'any es continuà derrocant i traient runa, ja 

que la Corporació veié abundants rebuts per aquest 

concepte. (03) D'aquesta esglesieta, encara dempeus i en 

bon estat quan Ibarra la va descriure el 1895, ens han 

arribat només les quatre parets d'allò que fou la nau 

principal: ja cap al 1909 el seu estat era prou dolent, com 

es pot veure en una coneguda fotografia feta mentre es 

derrocaven les capelles laterals. Es possible que el sostre 

caigués aquests anys en mancar les capelles que feien de 

contrafort. 

Malgrat la situació de deteriorament, el 1909, 

mentre es derrocava i es netejaven les runes, la presidenta 

de la "Junta de Señoras a cuyo cargo corría la dirección y 

el sostenimiento del Asilo de pobres instalado en el 

Hospital" demanà la cessió en usdefruit "del edificio, hoy 

en ruinas, conocido por la Tercera Orden", per a intentar 

reconstruir-lo i posar-lo en condicions, a càrrec de la 

societat, i instal·lar-hi l'asil. L'Ajuntament acordà fer la 

cessió que es demanava, però ni l'asil s'hi instal·là ni 

s'inicià la reparació de l'immoble. (04) L'edifici de l'asil, 

un dels més característics de la ciutat i una fita de 

l'eixample de ponent, es començà, com hem vist, el 1916, 

conjuntament amb el nou barri de la Torre o de l'Asil, 

sobre allò que s'anomenava el "bancal de la torre", mercè 

a les gestions dels esposos Ferrana Santamaria i Josep 

Revenga. El projecte de l'edifici el redactà aquell any 

l'arquitecte Marcel·lià Coquillat i l'Ajuntament hi cedí 

una parcel·la de 533 m2, com també l'exacció dels drets 

de llicència de construcció de l'edifici. No hem localitzat 

a l'arxiu municipal l'expedient de construcció de l'edifici; 

tan sols hi ha un apunt del terreny i de l'emplaçament fet 

per l'arquitecte Coquillat el 15-02-1916. (05) Sabem que 

la primera pedra es posà el 01-06-1916, en el fonament de 

l'altar de la capella, juntament amb una arqueta que 

contenia el darrer número dels periòdics La Defensa, La 

Libertad i Nueva Illice, com també monedes d'Alfons 

XIII i de Pius IX. (06) Encara abans d'acabar l'edifici, i 

com seria freqüent posteriorment, "el Nuevo Asilo", com 

se li deia, hagué de servir per a descongestionar l'hospital. 

Així, el 1918 s'hi posaren llits per a fer un "hospital de 

aislamiento", amb motiu de l'epidèmia de grip d'aquella 

tardor. (07) A meitat de l'hivern següent s'havien acabat ja 

les obres i l'Ajuntament acordava assistir-hi a 

l'inauguració, (08) acte que es féu el 02-02-1919, amb 

una missa celebrada pel bisbe. Segons Ramos, se'n feren 

càrrec de l'establiment vuit monges de la caritat i la mare 

superiora. (09) Des d'un principi, l'Ajuntament en tingué 

cura, tant de l'edifici com de l'establiment i, per les seues 

característiques formals i funcionals, esdevingué aviat un 

dels llocs emblemàtics de la nova ciutat formada durant el 

nou-cents. Així, el 1926, a proposta d'un regidor, el Ple 

acordà comprar una parcel·la de terreny vora l'asil de Sant 

Josep 

"para evitar que se emplace alguna construcción en ella, e 

impida el ensanche del referido edificio en el caso de ser 

necesario." (10) 

Com és obvi, durant la guerra d'Espanya, 

l'hospital fou un dels equipaments que esdevingueren clau 

en la ciutat. L'Ajuntament controlà l'administració i el 

nomenament de càrrecs, metges i infermers, especialment 

després que les monges se n'anaren el 20-02-1936, 

després de la crema de les esglèsies. També l'asil es quedà 

sense monges, ja que els dies següents al 18 de juliol, 

l'alcalde Rodríguez els pregà que deixassen l'establiment 

per por a les revenges. Avançada la guerra, la situació de 

l'hospital esdevingué prou angoixosa i el 1937 el tinent 

coronel de sanitat, cap de l'hospital militar de la 

província, demanà utilitzar també l'edifici de l'asil com a 

hospital, fent les obres que calgués, com es va fer. (11) El 

1938 s'arribà a tractar la necessitat d'alçar un nou pis en 

l'asil per a destinar-lo a infermeria de l'hospital que s'hi 

havia instal·lat, però sorgiren problemes respecte a la 

propietat de l'edifici, ja que aquest s'havia incautat però 

els capitulars consideraren que no era de l'Ajuntament i, 

finalment, el Consell municipal no sabé què acordar. (12) 

Un altre edifici sanitari que es reclamà insistentment als 

anys vint i trenta fou la casa de socors. La premsa s'en 

referí en diverses ocasions i el 1930, el regidor republicà 

Hernández i Rizo tractava en el Ple de la instal·lació 

d'aquest servei, com també d'un laboratori municipal. (13) 

La casa de socors era una de les necessitats esmentades 

per l'alcalde republicà el 1931, quan exposà el seu pla 

mínim de projectes. (14) I, fet i fet, ja es trobava en 

funcionament l'any següent, el 10-08-1932, amb dotació 

de metges de guàrdia i d'ordenances, (15) però no sabem 

on es trobava emplaçada. Finalment, la casa de socors 

municipal s'instal·là en una planta baixa del carrer de la 

Reina Victòria, a l'eixample, prop de l'entrada del pont 

Nou, on estigué fins els darrers anys del segle XX. 

Pel que fa al cementeri, durant les primeres 

dècades del nou-cents, s'ana ocupant amb nínxols i 

panteons d'una forma continuada i la preocupació per 

l'assenyalament de línies i per l'establiment d'ordenances 

hi arribà de forma expressa quan el 1905 s'acordà 

formar-ne un plànol, 

"con especial indicación del espacio destinado a edificaciones y 

de la clase de materiales que en estas deberá emplearse como 

medio de dar uniformidad a las construcciones." 

L'esmentat plànol s'encarregà al mestre Pere 
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Navarro (16) qui als dos mesos, el 15-04-1905, ja l'havia 

acabat, ja que s'acordà enviar-lo a estudi d'una comissió 

"para ver si se sujeta a lo que el Ayuntamiento acordó en cuatro 

de febrero último y emitan en su vista el correspondiente 

dictamen." 

Tanmateix, el dictamen no es va emetre i el 

plànol no s'aprovà. (17) Allò que la Corporació sí que 

aprovà fou el pagament de les 250 ptes. dels honoraris de 

Pere Navarro, el qual, com era habitual, presentà 

puntualment la seua minuta. (18) 

Durant els anys deu l'Ajuntament tingué una especial 

preocupació pel cementeri. Així, el 27-10-1911 aprovà 

per primera vegada un reglament on se'n regulaven els 

aspectes financers i constructius. (19) També el 1911 es 

va veure un altre projecte del mateix Navarro, aquest 

d'eixamplament. Segons l'acta, els regidors feren diverses 

observacions "acerca de las condiciones de capacidad, 

edificación, tarifas, etc." i, finalment, quedà sobre la taula 

perquè fos informat per les comissions de Policia i Obres 

i de Sanitat 

"por considerar que el asunto entraña gran importancia y que de 

momento no pueden resolverses todas las cuestiones y detalles 

que abarca y comprende el proyecto." 

Segons el plànol original, el qual forma part de 

l'expedient, aquesta ampliació projectada per Navarro ja 

preveia l'ocupació de tot allò que és avui en dia el conjunt 

del cementeri Vell, amb l'eixamplament situat a ponent 

del primitiu recinte. (20) Tanmateix aquest projecte es va 

aturar quan la comissió de Beneficència i Sanitat informà 

el 24-01-1912 que no calia l'ampliació "por ser suficiente 

el terreno que actualmente lo forma." Allò que si que 

calia, segons es va dir, era procedir 

"a la numeración general de todos los nichos para evitar las 

confusiones que se producen con la variedad de numeraciones 

para que pueda llevarse un registro general de todos los 

edificios." 

Com a mostra de l'arrelament de la laïcitat en la 

societat ilicitana dels primers anys del nou-cents tenim 

l'acord de triplicar l'espai del cementeri civil, i construir, a 

més, un vetlatori i un ossari, com també panteons i 

nínxols. (21) Així, el mateix 1912 es comprà un terreny 

per al cementeri civil amb una superficie cinc vegades 

més gran que la del recinte existent. (22) Moreno 

assenyala que les dècades següents tant els socialistes, des 

dels seus periòdics, com altres forces progressistes 

s'interessaren força per aquest cementeri civil. Així, el 

08-05-1927 El Obrero plantejava diverses qüestions 

relatives al seu estat. (23) El 1912 també es plantejà dotar 

el cementeri de diversos serveis i aquell mateix any Pere 

Navarro féu un projecte per a construir un dipòsit de 

cadàvers en la façana principal del cementeri, allà on, des 

del primer moment, es van preveure les edificacions 

comunitàries i on era la capella. (24) 

El 1919 es tornà a plantejar l'ampliació del 

cementeri i en aquesta ocasió l'Ajuntament autoritzà 

l'alcalde, a proposta d'ell mateix, a tractar la compra del 

terreny situat a ponent del recinte per a fer l'ampliació, 

"visto lo reducido que se va quedando, como consecuencia de la 

constante adquisición de terrenos por los particulares para 

construir panteones." (25) 

El 09-03-1923 es veié un plànol parcel·lari, 

segons el qual, per a fer l'obra s'havien d'ocupar quatre 

parcel·les, amb unes superfícies de 9.809 m2, 1.917 m2, 

2.166 m2 i 293 m2 respectivament i la Corporació 

autoritzà l'alcalde a fer la compra-venda. (26) Tanmateix 

van haver de passar gairebé tres anys fins que es va 

comprar el terreny i fins el 1925 el Ple no autoritzà un 

regidor a fer les escriptures. (27) 

Finalment, assenyalem que, com a la resta de la 

ciutat, en contrast amb l'inexistència de plànols per a 

demanar llicència d'obres de panteons durant les primeres 

decades del segle, als anys vint tornen a haver projectes 

de panteons d'interès, amb la corresponent documentació 

gràfica, com ara el de Manuel Giner, amb elements 

neogòtics, datat el 05-01-1920. (28) 
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07. CINEMES, TEATRES, CAMPS D'ESPORT 

 

Durant les primeres dècades del nou-cents, els nous 

edificis destinats a teatre i cinematògraf tingueren un 

paper singular en la transformació de la ciutat, d'una 

manera semblant a com el teatre Llorente, a final del segle 

anterior, havia refet l'extrem oest del poble antic. Eren 

establiments que, a més de qualificar certes zones tant del 

centre burgès com de l'eixample, esdevingueren els anys 

vint i trenta els centres de la vida pública. 

Com és sabut, les projeccions cinematogràfiques 
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començaren arreu les ciutats espanyoles a finals del vuit-

cents, utilitzant els teatres existents o barracons muntats 

de manera provisional. Així, a València, la primera funció 

de cine tingué lloc el 1896 al teatre Apol·lo. (01) A Elx el 

1902 ja es feia cine en un barracó instal·lat en la plaça de 

Baix. A les actes municipals es referí aquest "espectaculo 

de cinematógrafo en un barracón situado en la plaza 

Mayor" que donava un tal Eduard Gimeno i, vist que els 

resultats de l'exhibició havien estat satisfactoris, 

l'Ajuntament demanà que fes una funció a benefici de 

l'hospital, la qual cosa es féu i es recaptà 142 ptes. (02) 

Però la construcció d'edificis específicament destinats a 

cinema no s'inicià fins els anys trenta. Mentrestant se 

seguiren utilitzant els teatres vuitcentistes i els nous 

teatres de principi del nou-cents, ja que aquests anys, a les 

ciutats espanyoles es continuà la construcció de teatres 

iniciada les últimes dècades del segle XIX, utilitzant els 

espais buits que encara quedaven a l'interior de la ciutat 

antiga, com ara solars de béns eclesiàstics desamortitzats, 

hortes, jardins, etc. Així, a València es bastiren el teatre 

Eslava el 1908, el Líric i l'Olímpia el 1915 —aquest 

darrer al solar del convent de Sant Gregori— i el Martí el 

1916. (03) 

A Elx, a principi de segle, s'inicià la construcció 

del teatre-circ, el qual havia de ser el segon teatre de la 

ciutat, amb el nom de teatre Kursaal abans de la guerra i 

de Gran Teatre després, i l'únic teatre antic que ha arribat 

fins a nosaltres. El 1906, el mateix any que tancà el teatre 

Llorente, Josep Mas i Torres, president de la societat 

Nueva Económica Obrera demanà llicència per a 

construir un teatre-circ de maçoneria i fusta en un terreny 

de la seua propietat. Es tractava del terreny de l'hortet 

anomenat d'en Pau Belda, les palmeres del qual havien 

estat tallades el 1902. Aquest solar es trobava situat entre 

els carrers dels Sants Metges, de l'Olivereta i de la 

Figuera i era un dels pocs espais buits de grans 

dimensions que encara quedaven al centre d'Elx a 

començament de segle, englobat dins d'una illa de cases. 

Era, així mateix, l'últim vestigi que quedava de l'extens 

terreny agrícola existent entre la vila murada i el raval de 

Sant Joan, ocupat a poc a poc per l’edificació al llarg de 

l'edat moderna, com hem vist. En demanar permís per a 

fer l'edifici, els mateixos propietaris s'obligaven a 

embaldosar, a costa seua, el carreró de la Figuera des del 

carrer dels Arbres fins l'entrada al local. L'Ajuntament 

aprovà la proposta i acordà 

"interceptar el tránsito de carruages por la calle que se proyecta 

embaldosar, cuando esta operación esté realizada, colocando un 

poste o pilón de piedra o hierro a la entrada de la misma." (04) 

Fenoll, a la seua Guía del 1922, opinava que 

"el local quedó modestísimo y sin pretensiones." 

I segons Ramos, el teatre-circ constava 

"de una pista de trece metros de diámetro, cuatro filas de sillas 

en las que se colocarían cuatrocientas cincuenta, treinta y cuatro 

plateas y dos palcos con seis sillas cada uno, y una grandiosa 

grada, con una cabida de dos mil personas, cómodamente 

sentadas. Las sillas del patio iban sobre gradas de mampostería, 

estando separadas por un pasillo de cincuenta y cinco 

centímetros de ancho. La cúpula central, en principio, quedó 

descubierta." (05) 

Com era habitual a les primeres décades del nou-cents, i 

malgrat la importància de l'edifici i el seu ús públic, 

tampoc en aquesta ocasió ni els promotors presentaren un 

projecte per a sol·licitar la llicència ni l'Ajuntament el 

demanà. A l'expedient consta només la sol·licitud de Mas, 

en la qual s'exposava que s'havia adquirit per a fer l'edifici 

"un huertecito de palmas", situat, com hem dit, entre els 

carrers dels Sants Metges, de l'Olivereta i de la Figuera; 

s'oferia empedrar aquest darrer carreró, i es demanava 

permís per a construir 

"de mampostería y madera un Teatro-circo con puertas de 

entrada por todas las calles." 

En contra dels acords municipals sobre 

l'obligació que els tènics de la construcció 

intervinguessen en les obres de nova planta, l'Ajuntament 

acordà atorgar aquesta llicència sense que hi hagués ni 

plànol ni memòria i sense que intervingués cap facultatiu 

en la direcció. (06) Segons Ramos, els anys següents s'hi 

feren funcions de circ i representacions d'òpera i varietats, 

però el 18-02-1909 el local fou clausurat per ordre 

governativa en no complir les condicions de salubritat 

necessàries. (07) Però el 1909 el teatre-circ ja era conegut 

com "Cursaal de Elche" i aquest any l'Ajuntament 

autoritzà obres per a refer una paret en el carrer de 

l'Olivereta i obrir noves obertures, com també obrir una 

porta nova en la façana del carrer dels Sants Metges, (08) 

potser en relació amb la mancança de condicions de 

seguretat i higiene indicada per Ramos. Segons la mateixa 

instància presentada per la propietària, el permís per a fer 

aquestes obres exteriors es demanava una vegada s'havien 

acabat ja les que es feien a l'interior del teatre, però ni per 

a les unes ni per a les altres, tampoc en aquesta ocasió 

s'acompanyà cap plànol ni hi ha constància que les obres 

fossen dirigides per cap facultatiu. (09) 

Segons Fenoll, aquests anys la propietària del 

local era la 

"gloriosa tiple cantante Felisa Lázaro, que hizo una gran 

reforma al teatro, dotando de piso de madera el patio de butacas 

y dándole el nombre de Kursaal, a la vez que renovó todo el 

decorado del escenario." (10) 

Els actes públics en aquest teatre començaren a 

ser freqüents. Així, el 1910, segons el periòdic Trabajo, 

hi donaren un míting Benito Pérez Galdds i Melquíades 

Álvarez, els quals foren presentats per Joaquim Santo. 

(11) Uns anys després comprà el teatre la companyia 

d'electricitat La Electromotora Equitativa i el 1919 el 

gerent Francesc Brotons i Ruiz demanà llicència per a 

construir un edifici destinat a teatre "en el local que ocupó 

el denominado Kursaal." Segons l'acta municipal, en 

aquesta ocasió ja es presentaren memòria i plànols i 

l'Ajuntament envià l'expedient a l'aprovació prèvia del 

governador, (12) encara que no hem pogut localitzar 

l'expedient a l'arxiu municipal. Començades les obres, el 

24-08-1919 el periòdic Nueva Illice dedicà un article a 

una vaga dels obrers de la construcció amb la qual s'havia 

aconseguit un augment de jornal d'una pesseta diària i una 

jornada de treball de vuit hores. Però, segons es deia a 

l'article, 

"las Sociedades Obreras continuan decididamente el boycot 

contra D. Francisco Brotons. En un mitin celebrado el lunes se 
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recomendó a los trabajadores y simpatizantes que no comprasen 

chocolate Brotons, que no fuesen a moler a su molino, que se 

dieran de baja en ‘La Electromotora’ y que no trabajasen en la 

obra del Kursaal." (13) 

Però finalment, aquest teatre Kursaal, "nuevo y 

flamante", segons Ibarra, fou inaugurat el 24-05-1920 per 

la companyia de Xirgú i Borràs. Es tractava d'un 

interessant edifici amb arrel modernista, abundantment 

guarnit de garlandes, putti, motius florals, etc. Com diem, 

no coneixem l'expedient de construcció, però el projecte 

fou redactat per un arquitecte, de nom Garín, força 

Alfonso Garín Ortolà (1890-1943), titulat el 1917, qui 

treballà a València, fent-hi el 1935 el parc de bombers del 

carrer d'Amadeu de Saboia. Potser també que hi 

col·laboràs l'arquitecte Marcel·lià Coquillat, segons ens 

informà l'arquitecte Pérez i Aracil. (14) El 1922, gairebé 

contemporàniament, Fenoll feia un gran elogi de la 

modernitat i bellesa del teatre Kursaal, tot just inaugurat. 

El comentari, a la manera d'una crònica de societat, no té 

desperdici. Segons Fenoll, l'Electromotora,  

"viendo que a Elche le faltaba un coliseo que respondiese a su 

categoría, no reparando en gasto alguno, ha conseguido dotar a 

Elche de un verdadero palacio de recreo, que sin duda alguna es 

el mejor de la región. El nuevo teatro responde a los buenos 

deseos de sus propietarios: belleza, confort, elegancia, 

exquisitez, lujo, majestad, delicadeza, higiene... La construcción 

del edificio es sólida y modernísima, no le falta detalle y su 

ornamentación, bellísima. Las gradas, amplias y muy cómodas; 

los palcos corridos, la localidad muy democrática; los 

anfiteatros y el patio de butacas, muy elegantes; las plateas 

lujosísimas y ornamentadas con exquisitez. La boca del 

escenario regia, el buen gusto y la fantasía presiden esta 

portada. Están conjuntadas, idealmente, la dama de Elche, el 

escudo de la ciudad y varias esculturas. El escenario, espacioso 

y con todos los adelantos precisos para este departamento, como 

son caja de resonancia, rampas, escotillones, decorados, 

guardarropías, electricidad. Camerinos elegantes en gran 

número, terrazas para el verano, salones de fumar, un riquísimo 

restaurant, amplio zaguan y cuantas necesidades precisen a todo 

buen teatro. Si a todo esto añadimos que el techo del teatro es un 

verdadero alarde de riqueza, formando un aspecto fantástico, 

está dicho que los señores de ‘Electromotora’, han hecho un 

verdadero sacrificio, que muy digno y justo es que se les 

recompense por parte del público. La instalación eléctrica un 

verdadero derroche." (15) 

També el teatre Llorente tornà a funcionar 

durant les primeres dècades del segle, ja com a seu del 

Cercle Obrer Il·licita, societat que havia nascut el 1885 

sota el lema "Fraternidad, sentimiento generoso y sagrado 

que debe ser el ideal de todos los pueblos", amb l'objectiu 

de 

"socorrerse en sus enfermedades y, en estrecho abrazo, hacer 

frente a las penalidades que a cada paso nos ofrece el 

lamentable estado de nuestro país." 

Fins la guerra d'Espanya, el Cercle Obrer tingué 

una gran activitat asistencial en epidèmies, sequeres, 

vagues i lock outs i constituí, en paraules de Rodes, 

"la institución asociativa más entrañable de la historia reciente 

de Elche." (16) 

Així, doncs, el 1908 obrí de nou les portes el 

Llorente, ara com a cinematògraf, després d'haver-s'hi fet 

diverses obres d'adaptació, les quals modificaren l'edifici 

vuitcentista. En efecte, el 03-04-1908, el mestre d'obres 

municipal Pere Navarro informà de les condicions del 

local per a procedir a l'obertura del cinema. Navarro deia, 

entre altres coses, que "el camarín para el cinematógrafo 

se ha establecido en el palco presidencial", on s'havien fet 

obres de fàbrica de rajola per a adaptar-lo a cabina de 

projecció. (17) A més de funcions de cine, al Llorente es 

continuaren fent, com durant les dècades anteriors, 

mítings, actes cívics i polítics, i reunions de tota mena. 

Així els anarquistes hi organitzaren un míting 

"Pro-Presos" el 1911. I el 1922 n'organitzaren un altre on 

intervingué el líder de la CNT Àngel Pestaña. (18) 

Segons deia Fenoll a la seua Guía del 1922 la finalitat 

primordial per a la qual el Cercle Obrer Il·licità havia 

comprat el teatre Llorente era 

"convertirlo en centro obrero para que se cobijaran en él todas 

las organizaciones de la localidad." 

Tanmateix, afegia, 

"para dicho fin se destinó únicamente parte del edificio y el 

salón teatro permanece igual que en su primitiva construcción, 

si bién los actuales propietarios han procurado introducirle 

algunas mejoras relativas a confort y embellecimiento para 

proporcionar a los espectadores una estancia más agradable." 

Segons s'hi deia, el teatre Llorente, 

"fué y sigue siendo centro de progreso y cultura, pues en él se 

celebran y han celebrado Conferencias, Mítines y otros actos 

culturales, habiendo pasado por su tribuna D. Nicolás Salmerón, 

D. Melquíades Álvarez, D. José Verdes Montenegro, D. Pablo 

Iglesias y D. Marcelino Domingo." (19) 

Però cap al 1920, al teatre Llorente continuaven 

fent-se també habitualment funcions de cinema i, així, en 

una sessió de l'Ajuntament, un regidor advertí del perill 

que hi havia "por gastar gas acetileno para el alumbrado y 

proyección." Això estava motivat per certes qüestions que 

hi havia entre el Cercle Obrer i l'Electromotora (a les 

quals no es fa referència a l'acta municipal, però devien 

tenir relació amb l'enfrontament sindical, del qual n'hem 

parlat adés, entre les societats obreres i el gerente de la 

companyia elèctrica) pel qual aquesta no servia 

electricitat al Cercle Obrer. L'alcalde s'oferí a mitjançar 

entre ambdues societats per a llimar les diferències i que 

el Llorente pogués tenir llum elèctrica. (20) 

Veiem, doncs, que als anys vint els teatres 

Kursaal i Llorente eren els centres de la vida pública a 

Elx, els llocs on es feien els esdeveniments socials 

massius. Així, els anys anteriors a la primera Dictadura, 

entre el 1920 i el 1923, foren nombroses les instàncies, 

conservades en un lligall de l'arxiu municipal gràcies a 

Ibarra, demanant autorització municipal per a fer mítings 

i altres actes polítics al teatre Llorente. (21) 

Als anys trenta, els establiments destinats a 

teatre i cinematògraf acompliren aquest paper de centres 

de la vida social d'una forma encara més accentuada. 

Així, la nit del 27-03-1931 al Kursaal se celebrà una 

multitudinària vetllada teatral en honor dels socialistes i 

republicans detesos amb motiu de les vagues de l'any 

anterior, els quals havien estat alliberats en vespres de les 

eleccions del 12 d'abril. Segons Moreno, a l'acte van venir 
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una caravana d'agricultors amb bicicleta i, en un teatre ple 

de gom a gom, van parlar Rodolfo Llopis i López Orozco. 

(22) 

Al centre de la ciutat, a més del Kursaal i el 

Llorente, hi havia el cinema Coliseum, situat en la 

Corredora, i transformat en oficina bancària als anys 

cinquanta, el qual també tingué importància en la vida 

ciutadana i on també es féu alguna funció benèfica, (23) 

encara que no tenim notícia del moment de la construcció, 

probablement dirigida per l'arquitecte Serrano i Peral. 

Pel que fa a l'eixample, als anys trenta ja hi havia 

un cinema d'estiu, anomenat Ideal, al carrer de Blai 

Valero. Segons les actes municipals, el 1931 Rafael 

Niñoles i Serrano demanava obrir al públic "el llamado 

Teatro Ideal Cinema." (24) A les poques setmanes, 

l'Ajuntament donà el permís i a l'acta es referia que era "el 

teatro de verano Ideal Cinema." En efecte, aquest local 

fou en un principi d'estiu i no es va construir el cinema 

cobert fins després de la guerra. (25) 

Durant els anys de la guerra, amb l'increment de 

l'activitat pública social i política i la necessitat de 

distraccions, s'incrementà la importància que els teatres i 

els cinemes tenien en la vida d'Elx. Tant al teatre Kursaal 

com a l'Ideal cinema i al Coliseum es feien nombroses 

funcions benéfiques i actes polítics, a més de funcions 

cinematogràfiques i teatrals. Segons les actes municipals 

els regidors tractaren repetides vegades, censurant-lo, el 

comportament groller dels espectadors en certs actes, com 

també el fet que s'hi posassen cadires als corredors perquè 

hi cabés més públic, incomplint la normativa vigent. (26) 

Els anys de guerra també es feren balls al teatre Llorente. 

Així, el 1938, la Agrupación de mujeres antifascistas en 

prepararen un dins d'una iniciativa estatal titulada 

"pro-campaña de invierno, en pro de nuestro ejército del 

pueblo" per tal 

"de estimular la entrega de prendas de abrigo, calzado, 

donativos en metálico, etc." (27) 

Els espectacles i les competicions esportives 

foren l'altra gran diversió popular durant les primeres 

dècades del segle. A les ciutats espanyoles de 

començament del nou-cents la pràctica de l'exercici físic i 

de l'esport com a espectacle prengueren tal embranzida 

que començaren a necessitar espais propis. Així, a la 

València de principi de segle, segons Sanchis, el tennis i 

el futbol eren esports que tenien instal·lacions pròpies, 

vora l'Alameda el primer i vora el ferrocarril d'Aragó el 

segon. El 1919 fou fundat el València Foot-ball Club, el 

qual tingué el seu camp a Algirós fins el 1923, quan es 

traslladà al nou camp de Mestalla. Hi era també el 

Gimnàstic F.C., el qual pels mateixos anys canvià el camp 

de la Soledat per un nou Stàdium construït al llit del riu. I 

el Levante F.C., el qual tenia el camp vora la creu del 

camí del Grau. (28) A Elx, juntament amb els cinemes i 

els teatres, els camps d'esport van ser els grans centres 

d'esbargiment de la població aquests anys, però mentre 

que els primers qualificaven les zones centrals de la 

ciutat, els segons iniciaven la colonització del territori 

agrícola perifèric per tal de convertir-lo en espai urbà. 

Així, durant les primeres dècades del segle, hi hagué 

camps de futbol, trinquets de pilota valenciana i tir de 

pitxó. 

Segons Ramos, el 1912 uns quants joves d'Elx formaren 

un equip de futbol, anomenat Sporting. Com a camp de 

joc condicionaren una planície que hi havia pels voltants 

de la casa de la Rata, al nord de l'eixample de ponent, i 

aquí es jugaren els primers partits. El 1915 hi havia tres 

equips i el 1916 hi ha consignada l'existència d'altres 

camps de futbol improvisats, un a la rambla i un altre al 

bancal fondo de l'hort del Xocolater (29) El camp de 

futbol de la Rata, al nord de la via del tren, era el més 

important i apareixia dibuixat fins i tot al plànol de 

l'eixample de Canales del 1924. També vora l'eixample de 

Canales i la carretera d'Asp, més al nord de la via del tren 

es trobaven les instal·lacions del tir de pitxó, societat que, 

com hem vist, presentà una queixa quan s'exposà al 

públic el projecte de l'eixample del nord, ja que 

considerava que amb aquesta proposta urbanística la 

població s'acostava massa al seu camp de tir. 

Pel que fa al trinquet de pilota, el 1935, tan sols 

un mes després d'aprovar-se la urbanització del barri del 

Canal, en l'extrem sud de l'eixample de ponent, Manuel 

Chazarra i Rico demanà permís per a construir un trinquet 

"para el juego de pelota, con sus dependencias auxiliares, según 

plano que acompaña, con fachadas a la carretera de Matola, 

Travesía núm. 13 y calle prolongación de la Torre." (30) 

Aquest edifici fou l'element singular amb què es 

caracteritzà la zona, fins el punt de passar a anomenar-se 

"barri del Trinquet." Desaparegut el camp de joc, i ocupat 

amb cases el seu terreny, el lloc segueix coneixent-se com 

el Trinquet i el nom ha quedat també en un conegut bar 

situat a la vora d'on es trobava aquell antic camp de 

pilota. 

Encara pel que fa als esports consignem una 

proposta feta per dos consellers municipals el 23-11-1938 

perquè l'Ajuntament construís una piscina. El Consell 

aprovà que els tècnics municipals en fessen el projecte i el 

pressupost i que, després, l'expedient fos estudiat per les 

comissions. (31) Certament, la proposta no anà endavant, 

ja que era cosa de bojos si pensem que aleshores la 

població es trobava gairebé al final de la guerra, sense 

forces, materials ni diners per a construir ni tan sols els 

refugis antiaeris, amb la construcció de la portada de 

l'aigua abandonada i, fins i tot, sense tècnics, els quals es 

trobaven al front. 
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08. ESGLÈSIES, CASERNA, CASINO, CENTRES OBRERS 

 

Durant les primeres décades del nou-cents hi hagué 

intervencions a diversos edificis d'Elx (com ara les 

esglèsies, l'antiga caserna de cavalleria, el casino i els 

centres obrers) que incidiren en la formació de la ciutat 

moderna. De totes elles, la gran obra del començament 

del segle i una de les de major entitat que s'han dut a 

terme mai a Elx pel seu caràcter èpic (caràcter èpic 

reforçat per la intervenció d'Ibarra i les cròniques que en 

féu) fou la consolidació de l'esglèsia de Santa Maria, la 

cúpula de la qual i una gran part del tambor van haver de 

ser desmuntats i tornats a reconstruir després de reparar 

els arcs torals, convenientment armats amb armadures de 

ferro. També es referen tots els terrats, per tal de llevar 

pes, i es va substituir a diversos llocs la fàbrica de pedra 

per murs i voltes de rajola. Aquestes obres es feren entre 

els anys 1903 i 1905, i foren projectades i dirigides per 

l'arquitecte Marcel·lià Coquillat. Ibarra en féu fotografies 

de l'obra i escrigué dos magnífics diaris bellament 

il·lustrats amb les incidències de l'obra i els tràmits per a 

la reconstrucció. (01) Els fets van ser així: Ibarra havia 

avisat des de feia anys del perill de l'esglèsia. Ja a la seua 

Historia de Elche del 1895 deia que 

"un milagro de equilibrio sostiene su elevada bóveda, cuyos 

cuatro arcos están rotos." 

Però el tancament de l'esglèsia de Santa Maria 

pel perill d'ensulsiades es va produir el 1902, quan el cura 

anuncià a l'Ajuntament la "clausura [de la iglesia] por su 

estado ruinoso y amenazador" i convidà la Corporació al 

trasllat de la Mare de Déu des del seu cambril a la capella 

de la Comunió. (02) Les actes municipales replegaren 

l'acord del 1902, segons el qual l'Ajuntament aprovà la 

donació de 6.000 ptes. per a la reparació de l'esglèsia, 

"ante la importancia del daño que presentaba el edificio." 

(03) Després d'uns anys d'obres, el 1905 la Corporació se 

n'assabentà que s'havien acabat les obres de restauració i 

que la comissió encarregada projectava festivitats per a 

celebrar-ho, com també per a retornar la Mare de Déu al 

cambril. Per tal motiu es facultà l'alcalde per a programar 

actes, els quals havien de ser ben lluïts i havien de deixar 

en bon lloc l'Ajuntament, ja que, segons es deia, tan 

important era l'ocasió. (04) 

Però tres dècades més tard, com sabem, la nit del 

20-02-1936, després de la presa de possessió de 

l'Ajuntament popular, foren cremades les esglèsies de 

Santa Maria, del Salvador, de Sant Joan Baptista i del 

convent de la Mercè, amb totes les imatges i tots els 

objectes d'art i de culte que guardaven. La fàbrica dels 

temples quedà en molt mal estat, excepte la de Santa 

Maria (que encara es pogué utilitzar com a garage) fins el 

punt que als dos mesos, el governador ordenà 

l'Ajuntament que prengués mesures per tal de garantir 

"la seguridad de las personas y cosas que se hallaban 

amenazadas por el estado de ruina inminente de los edificios 

iglesias de El Salvador y San Juan de esta ciudad." 

L'informe de l'arquitecte municipal exposà que 

"los edificios de que se trata ofrecen grave peligro de 

derrumbamiento y, asímismo, que es conveniente su demolición 

inmediata." 

Aquest informe es traslladà al governador, fent-li 

saber que l'Ajuntament estava disposat a pagar les 

despeses de l'enderroc. (05) També a l'esglèsia i convent 

de la Mercè, segons un altre informe de l'arquitecte 

municipal, hi havia parts ruïnoses que calia derrocar. (06) 

P el que fa a un altre dels grans edificis d'Elx, 

l'antiga caserna de cavalleria, ocupada per habitatges en la 

major part, una vegada havia estat abandonada per la 

Guàrdia Civil, el seu estat empitjorà durant els primers 

anys del segle, fins el punt que el 1931 el president de la 

Comissió de Sanitat donava compte a l'Ajuntament que 

"el edificio llamado el Cuartel, en su casi totalidad se hallaba 

arrendado para viviendas, siendo los locales tan inmundos que 

es increible que en él puedan habitar seres humanos." 

S'inicià aleshores un expedient per a declarar 

inhabitable l'edifici, tenint en compte, però, el problema 

que suposaria l'allotjament de les famílies que hi vivien 

en un altre lloc. (07) Després d'un expedient de llarga 

tramitació, el 1932 s'autoritzà Joan Orts i Miralles, 

propietari del quarter Vell, a fer-hi obres de reforma per a 

adaptar els habitatges a les condicions higièniques 

mínimes marcades per la llei, segons s'establia en un 

informe de l'aparellador municipal i en un altre del 

subdelegat de medicina on s'enfatitzaven les reformes 

interiors que calia fer, especialment la col·locació 

d'urinaris i comuns en el pati principal, i també 

l'emblanquinat de la façana. (08) Aquestes obres de 

reparació del quarter estaven a mitjan fer el 1933, quan 

Joan Orts i Miralles demanà una pròrroga del terme 

d'execució i els sindicats tractaren d'impedir que 

s'aturassen, per a no agreujar la crisi que travessava el 



 544 

sector de la construcció. (09) 

Pel que fa al Casino, un altre dels edificis 

burgesos de la ciutat amb origen vuitcentista, seu d'una 

societat cívica important per a la vida urbana de la ciutat, 

durant les primeres dècades del segle XX hi va haver 

importants obres de reforma. Així, el 1901 el propietari 

de l'antiga casa dels Perpinyà, on es trobava instal·lat el 

Casino, demanava permís per a desfer la muralla 

medieval sobre la qual hi havia la part posterior de 

l'edifici, ço és per a 

"vaciar la antigua muralla, sobre la cual tiene una gran terraza, 

recayente a la fachada que dicha casa tiene a la calle del Casino, 

a fin de utilizar dicho espacio de terreno, construyendo 

habitaciones sin alterar la línea que actualmente guarda el 

expresado edificio." 

De la irregularitat amb la qual es donaven les 

llicències dóna idea el fet que l'Ajuntament autoritzà 

l’obrea sense informe de la Comissió de Policia urbana i 

Obres, en considerar 

"que las obras proyectadas benefician al ornato público, y toda 

vez que con ellas no se ha de variar la línea actual trazada en la 

calle." (10) 

També el 1924, segons el periòdic Renovación, 

s'hi estaven fent obres, les quals comprenien la 

instal·lació d'un "tocador para señoras" i "una sección de 

cuartos de baño Water" a més de condicionar "los salones 

tresillo y biblioteca" y "el sa1ón tertulia." (11) El casino, 

com hem dit, era una de les societats que més influència 

tenien en la vida social il·licitana dels primers anys del 

segle, com també una important presència urbana amb 

l'edifici vuitcentista, el qual tenia l'entrada i la façana 

principal donant a la Pujadeta de Sant Jeroni "y por 

espaldas una hermosa terraza que daba a la calle del 

Trinquet." (12) Aquest casino, però, fou cremat, 

juntament amb les esglèsies el dia 20-02-1936, uns mesos 

abans de la guerra d'Espanya. (13) 

Finalment assenyalem el fet que, vinculat als 

teatres i altres grans espais de reunió i espectacles sorgí 

també a l'Elx de començament del nou-cents la necessitat 

de disposar de llocs on les organitzacions sindicals i 

obreres poguessen reunir-se i on els partits polítics 

poguessen fer reunions i mítings. I com féu a 

començament del vuit-cents la burgesia il·lustrada, el 

1905 la classe obrera es dirigí a l'Ajuntament per a 

demanar un espai on reunir-se. La Corporació va veure 

aquesta 

"instància que varios obreros de esta ciudad han dirijido a la 

Junta Local de Reformas Sociales pidiendo que el 

Ayuntamiento les subvencione con una cantidad prudencial para 

establecer un centro independiente en que puedan reunirse para 

resolver las cuestiones que surjan entre el capital y el trabajo y 

que se recabe del Estado la cesión de una Biblioteca pública que 

sirva de instrucción a la clase trabajadora." 

L'Ajuntament accedí al darrer punt i demanà la 

biblioteca, però davant l'impossibilitat de donar diners per 

a un edifici, per no haver-ne pressupostats, segons es va 

dir, se'ls contestà als obrers (com es féu amb els burgesos 

de començament del vuit-cents) amb l'oferiment del saló 

de sessions municipal perquè s'hi reunissen, en una 

mostra del paper central que ha jugat en ocasions la casa 

consistorial per a la ciutat. La resolució deia que 

"el local que desean para resolver con independencia y 

aislamiento de toda cuestión política las diferencias a que 

aluden lo hallarán siempre que lo necesiten en el Salón de 

sesiones que la Corporación cede gustosa para ese, como para 

todo asunto que pueda ser de interés para la localidad." (14) 

Tanmateix, aquests nous usos dels locals públics 

destinats a les activitats de la classe obrera es concretaren 

d'immediat en l'adquisició del teatre Llorente pel Cercle 

Obrer, el qual, com hem vist, tingué a Elx una especial 

significació, ja que fou el lloc més habitual de mítings 

polítics i reunions sindicals. (15) 
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09. PONTS I PASSAREL·LES 

 

Enllaçant amb la tradició del municipi, qui al set-cents, 

com sabem, va construir el pont Vell, a les primeres 

dècades del segle l'Ajuntament es preocupà per gestionar 

de l'estat el segon pont d'Elx, dedicat a Canalejas i 

congeut com a pont Nou, i plantejà també la construcció 

de dues passarel·les peatonals que havien d'unir les dues 

vores del riu, ço és el poble antic i l'eixample de ponent. 

Recordem que a començament de segle, per a travessar la 

rambla del Vinalopó hi havia només el pont Vell 

setcentista, el qual es trobava en mal estat i continuava 

sent reparat per l'Ajuntament. El fet que fos utilitzt per la 

carretera d'Alacant a Múrcia feia que l'administració 

pública hagués d'estar especialment pendent d'ell. Així, el 

1901 l'alcalde exposà 

"que tenía noticias que el puente de la Virgen había sufrido 

desperfectos que atacaban a la solidez de la obra [i] en provisión 

de que pudiera amenazar algún peligro" 

s'autoritzà l'alcalde a prendre les mesures oportunes. Unes 

setmanes més tard es tornà a insistir en el mal estat del 

pont i en el perill de desprendiment de carreus, i s'acordà 

fer les obres de reparació i demanar ajut a l'administració 

provincial. Als pocs dies havien començat ja aquestes 
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obres i es proposava que, vist el mal estat del pont, la 

conducció de l'aigua de l'Alcoraia, que havia de travessar 

la rambla, anàs amb una canonada per fora del pont, 

solució que es quedà en estudiar detingudament, la qual 

cosa, certament, volia dir que no es pensava dur a terme. 

(01) Encara el mateix 1901 l'alcalde donà compte a la 

Corporació que s'havien acabat les obres del pont Vell, 

"quedando por ahora conjurado el inminente peligro que 

amenazaba." (02) 

Però malgrat aquestes obres, el 1902 l'enginyer 

encarregat del manteniment de la carretera d'Alacant a 

Múrcia informava de la necessitat de fer-hi més obres, 

sobretot per a evitar que les avingudes per la rambla 

fessen malbé el pont, 

"siendo indispensable proceder a su rejuntado y, sobre todo, a 

reparar y completar el encachado, destruído en su mayor parte, 

defendiéndolo además por medio de escollera." (03) 

També el 1907 s'hi esmentava el dany que havia 

causat al pont la conducció d'aigua de l'Alcoraia, la qual 

el travessava per l'interior, no per fora, com plantejà 

l'Ajuntament en el moment de veure el projecte. Ara, a 

més del mal que s'havia fet al pont, s'havia trencat la 

conducció de l'aigua potable pública i l'alcalde proposà 

que totes dues conduccions anassen per fora del pont, per 

tal d'evitar que es repetís el mal. S'acordà oficiar la 

companyia perquè fes aquest canvi i demanar permís a la 

Jefatura d'Obres Públiques d'Alacant per a fer la 

municipal, ja que afectava la carretera. (04) El 1909 un 

regidor tornà a denunciar el mal estat del pont Vell, 

encara que Ibarra, als seus "Índex", suposava que, en 

certes ocasions, com ara aquesta, a les sessions 

municipals se seguien consignes polítiques, ja que també, 

segons el mateix regidor, es trobaven malament les parets 

de l'alcàsser, del teatre i de la casa capitular. (05) 

L'observació d'Ibarra devia ser exacta, ja que també 

trobem el partidisme polític i l'utilització que se'n feia 

dels temes urbans a les denúncies i lloances que 

dedicaven els periòdics de l'època a l'activitat municipal, 

segons la tendència del periòdic i la dels polítics en el 

poder. Amb tot, el 1910, la Corporació tornà a considerar 

que el pont Vell, "según el rumor popular, amenaza 

hundimiento" i hi havia, doncs, un greu perill. (06) De 

moment la qüestio quedà resolta amb un dur comunicat 

del governador on s'assenyalava el bon estat del pont i 

que les deficiències es devien a la negligència de 

l'Ajuntament en el manteniment de l'obra, concloent que 

"el puente en sí está en buenas condiciones", i el que calia 

era "proteger los cimientos por medio de una cadena de 

defensa, estableciendo, además, un escollerado que 

impida la socavación actual", com també obligar a que es 

reparassen "las acequias y tuberías que circulan por el 

interior." De tota manera, s'avisava que la Jefatura havia 

proposat al Ministeri de Foment que l'estat fes les obres 

de reparació a la vegada que feia les del nou pont. Amb 

tal notícia, lògicament, l'Ajuntament acordà esperar la 

resolució ministerial. (07) Les dècades següents no es 

tornà a tractar de la situació del pont Vell, fins que el 

1934 l'Ajuntament fou informat de bell nou del mal estat 

en que es trobava, com també de la necessitat que hi havia 

de reparar-lo. Fins i tot en algun moment es plantejà la 

necessitat de tallar el trànsit. (08) L'any següent, el 1935, 

l'arquitecte municipal féu un projecte de reparació, 

valorat en 4.575 ptes. i la Comissió Gestora acordà fer 

aquestes obres per administració. (09) 

Pel que fa al pont Nou, el segon pont d'Elx, 

dedicat a Canalejas, la possibilitat de fer factible 

l'eixample de ponent anà vinculada, des d'un primer 

moment, com hem indicat repetides vegades, a 

l'existència i necessitat de bones comunicacions entre 

ambdues parts de la ciutat, ço és, ponts per a travessar el 

profund riu i unir l'eixample amb el poble antic. 

D'especial importància fou el pont Nou, amb el qual 

s'uniren el carrer de la Reina Victòria a ponent i la plaça 

de Baix i la Corredora a llevant, els dos eixos viaris més 

importants de la ciutat antiga i de la ciutat nova. Com 

assenyala Gozálvez, el pont Nou es va construir en un 

temps record, ja que es van iniciar els tràmits el 1910, 

s'aconseguí la concessió del govern el mateix any i en 

tretze mesos s'acabà l'obra. (10) Amb tot, la idea de fer un 

nou pont que unís les carreteres d'Asp i d'Alacant devia 

ser un tema prou estés a Elx durant el començament de 

segle, ja que d'un pont en aquest lloc, val a dir "en el sitio 

que enlaza la vía, frente al huerto denominado de Gil", 

se'n parlava ja el 1905 al diari La Semana, en exposar els 

danys que el tramvia de vapor havia originat al pont Vell. 

(11) 

Finalment, el 1910, a proposta de l'alcalde, 

l'Ajuntament acordà dirigir-se al ministre de Foment, 

demanant que 

"por cuenta del Estado se construya otro puente sobre el 

Vinalopó que, partiendo de la desembocadura de la Plaza 

Mayor, empalme por el lado de poniente con la carretera de 

Aspe a Santa Pola." 

Aquest pont havia de formar part d'una variació 

de la carretera de l'Alt de les Talaies a Múrcia per 

l'interior d'Elx. Segons els llibres d'actes, en la seua 

exposició l'alcalde assenyalava dos motius per a la 

construcció d'aquest pont, "continuando la labor 

emprendida para procurar las posibles mejoras en favor 

del vecindario." El primer motiu era que, 

"después de la construcción del tranvía de vapor de Alicante a 

Crevillente, las condiciones de dicha carretera han empeorado 

notablemente, toda vez que ha quedado reducida a una mitad [y] 

los cruzamientos de las vías que en corto trayecto se suceden 

hasta cinco veces, ocasionan repetidos accidentes a los carruajes 

y hasta las condiciones de estabilidad del puente son más 

amenazadoras cada día, porque sus obras se resienten 

considerablemente, a causa de la trepidación que produce el 

paso del convoy." 

I en segon lloc, l'alcalde considerava que 

"la construcción de este puente reportaría grandes ventajas a la 

población, porque facilitaría el ensanche de la misma, pues en 

los terrenos próximos a dicha parte de Poniente podrían 

construirse muchas casas, formándose un barrio para obreros 

pobres." (12) 

Aquesta era la primera vegada que es 

considerava des de l'Ajuntament la possibilitat de fer, 

amb una promoció oficial, un eixample a ponent del riu 

Vinalopó, en les terres de secà i sense palmeres, però, 

com veiem, des d'un bell inici es marcava el caràcter 
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d'aquest eixample, destinat a la classe obrera. La burgesia 

disposava d'una part important de la ciutat consolidada i 

no pensava canviar ni augmentar el seu territori. Als pocs 

dies, l'alcalde anà a Madrid a fer gestions perquè es 

concedís el nou pont (13) i immediatament, el 

16-02-1910, catorze dies després de la sol·licitud 

municipal, es publicà en la Gaceta de Madrid una Reial 

Ordre 

"en la que se concede la construcción de un puente sobre el 

Vinalopó, desde la plaza Mayor al barrio denominado Arrabal 

de Santa Teresa." 

L'ordre fixava el 30-04-1910 com a termini per 

al concurs de licitació, segons se n'assabentà el Capítol en 

sessió del 18-02-1910. (14) Per a Gozálvez, la sol·licitud 

i la ràpida concessió del pont Nou estava relacionada amb 

l'atur agrícola en la zona, ja que aquell mateix any de 

1910 el president de la Cambra Oficial Agrícola d'Alacant 

pregava l'alcalde d'Elx que intercedís davant el ministre 

de Foment perquè s'activassen 

"las obras hidráulicas, arreglo de carreteras y caminos vecinales 

que han de realizarse en la comarca para aliviar la precaria y 

angustiosa situación por la que atraviesan los labradores y 

braceros del campo con motivo de la sequía en la región." (15) 

L'any següent, 1911, després d'algunes dilacions, el 

diputat per la circumscripció donava la notícia que s'havia 

aprovat ja 

"el mejor proyecto presentado en el concurso para el viaducto 

que ha de emplazar-se sobre el Vinalopó." 

El 26-05-1911 l'Ajuntament felicità el govern i li 

donà les gràcies. (16) I per Reial Ordre del 19-05-1911, 

apareguda en la Gaceta de Madrid del 06-06-1911, 

s'adjudicaren les obres a l'enginyer Marià Luiña. (17) 

Luiña es dirigí a l'alcalde d'immediat participant-li 

"haberle sido adjudicadas en concurso público las obras para la 

construcción del puente sobre el Vinalopó en esta ciudad [i 

demanant que] le proporcionaran todas las facilidades para la 

ejecución de aquellas." 

En sessió del 02-06-1911 la Corporació, 

"oyó complacida la lectura de dicha carta, acordando ponerse a 

disposición e interesarle la mayor brevedad en el comienzo de 

aquellas, y que, en su día, ocupe el mayor número de obreros de 

la localidad." (18) 

Aquest pont, segons replegà Ibarra en les seues 

efemèrides, fou construït "por el moderno procedimiento 

de cemento armado", com deien els seus contemporanis. 

Les obres començaren el 03-01-1912, obrint les rases dels 

fonaments. El 27-01-1913, Ibarra col·locà 

"en el segundo pilar de las luces, a la salida del tercer puente, a 

mano derecha, una botellita de cristal dentro de un tubo de 

madera adaptado a un hueco abierto en el centro del cuarto 

sillar." 

Dins l'ampolleta hi havia dues tires de pergamí 

on havia escrit un text al·lusiu a les característiques de 

l'obra, l'adjudicació i els tècnics directors, advertint que 

"el cemento es de Barcelona, los hierros de Bilbao y el 

ladrillo inglés." (19) 

A finals del 1912, quan l'obra estava a punt 

d'acabar-se, el regidor socialista Vives exposà que li 

semblava que la barana tenia "escasa altura y podía 

constituir un peligro de accidente." S'obrí un debat, però 

l'alcalde advertí que es tractava d'una obra de l'Estat, el 

projecte de la qual havia estat aprovat per una junta 

tècnica i que res, per tant, podia dir l'Ajuntament. De tota 

manera s'acordà transmetre a Luiña, contractista i director 

de l'obra, l'observació feta per Vives. El regidor Alonso, 

per la seua banda, deixà dit en l'acta que la seua opinió 

era que "levantar la baranda de hierro sería afear la obra 

por falta de armonía en el conjunto." (20) A principi de la 

primavera del 1913 s'acabà l'obra i el 26-03-1913 la 

Corporació aprovà la despesa de 774 ptes. per quatre 

columnes de ferro destinades a enllumenar el pont; és el 

que valia, segons es deia, "hacerlas, fundirlas, pintarlas, 

colocarlas y portes de ferro-carril." (21) El 16-04-1913 

s'acordà posar-li el nom de Canalejas, president del 

govern assassinat a Madrid l'any anterior. (22) I el 

23-04-1913 s'aprovà una relació de 838 ptes. per les 

despeses fetes amb motiu de l'inauguració del pont, i amb 

la vinguda a l'acte del ministre de Foment. (23) Com bé 

observa Gozálvez, tant en el cas del pont Nou com en el 

del pont Vell, es construïa abans l'obra pública que el 

fragment de ciutat que havia d'originar, ja que segons 

l'acta del 25-09-1912, els carrers de l'eixample encara es 

trobaven sense delimitar. (24) 

A més de la comunicació mitjançant els ponts 

Vell i Nou, la idea d'eixample anava unida a la 

construcció de dues passarel·les sobre el Vinalopó, les 

quals es consideraven un element fonamental per a 

comunicar la nova ciutat amb l'antiga, ja que venien a 

completar els dos ponts existents. Una passarel·la havia 

d'unir els ravals de Sant Joan i de Santa Teresa, al sud del 

pont Vell, i l'altra, la vila murada i l'eixample, al nord del 

pont Nou. La primera es construiria com a tal passarel·la 

peatonal als anys vuitanta del segle XX, mentre que la 

segona donaria origen al pont del Palau dels Altamira, 

construït durant els anys cinquanta i seixanta i, com un 

epigon, a la passarel·la peatonal del Mercat, acabada el 

1990.  

La primera notícia sobre aquestes passarel·les és 

del 1917, quan l'alcalde proposà la construcció 

"de una pasarela que ponga en comunicación los barrios del 

Arrabal y el de Santa Teresa, a cuyo objeto propone se 

encarguen los oportunos planos y presupuestos al Yngeniero 

señor Lafarga, acordando así el Ayuntamiento." 

Gozálvez apunta la posibilitat que el municipi 

tingués intenció de convertir el barri de l'Asil en un 

paral·lel del barri del pont Nou. Tanmateix, a la lacònica 

proposta de l'alcalde, com veiem, no s'incloïa cap 

exposició de motius i l'estructura urbana d'ambdós barris, 

com també l'escala, eren completament diferents. (25) 

Recordem que també a l'eixample projectat per l'enginyer 

Canales el 1924 s'havia considerat ja la necessitat d'un 

tercer pont per a Elx, el del Palau dels Altamira, situat 

entre la vila i la part nord de l'eixample de ponent, punt en 

el qual s'havia deixat fins i tot una extensió de terreny 

lliure per tal de formar-hi la plaça on havia de 

desembocar el pont. 

Tanmateix, la proposta que féu més fortuna va 

ser la de l'enginyer Nicasi Mira, qui el 1924 proposà, com 

a mesura fonamental per a salvar els horts de palmeres, 

que tot el creixement urbà d'Elx, i, consegüentment, 
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l'eixample de la ciutat, es fes a ponent de la rambla. Per a 

conseguir-ho, segons Mira, a més dels ponts existents, 

s'havien de construir dues passarel·les de vianants: una, 

enfront de l'alcàsser i l'altra enfront del raval de Sant 

Joan, per a facilitar l'edificació enfront dels extrems nord 

i sud de la ciutat històrica. En efecte, per a Mira, 

"la comunicación rodada de la derecha del Vinalopó con el 

centro de mayor actividad de Elche, en donde están situados los 

bancos, teatros, cafes, círculos de recreo y obreros, paseo, 

Mercado, casa Ayuntamiento, etc. es más que suficiente con los 

dos puentes que existen, pero no sucede así en cuanto a la 

comunicación de viandantes: los que habitasen en lo que se 

edifique al Sur y en la mitad meridional del Oeste del barrio del 

Pla, para ir al centro de la población han de hacer un gran 

recorrido a pie y se les abreviaría en gran modo si del angulo 

S.E. del barrio del Pla, se estableciese un puente para el tránsito 

de viandantes (una pasarela) que lo uniese al extremo S.O. de la 

vieja ciudad (barrio del Arrabal) y lo mismo podemos decir de 

todo lo que se edifique entre el Vinalapó y la vía férrea, la 

carretera de Aspe a Elche y lo recientemente construido merced 

al puente de Canalejas, si se establece otra pasarela, con igual 

fìn, con el barrio de Santa María." 

A més recordem que, segons la proposta de 

Mira, aquestes dues passarel·les havien de ser costejades 

per l'estat, com a col·laboració al manteniment dels horts, 

d'igual manera que, segons la llei, l'estat havia de fer-se 

càrrec de les vies de comunicació i d'accés per a circular 

pels parcs nacionals. (26) 

A partir de l'informe de Mira, Ibarra en parlà 

sovint del tema de les passarel·les, com ara als articles 

"Por y Para Elche" del 1925. El 1933 la comissió 

nomenada per l'Associació General de Parcs d'Interès 

Nacional d'Espanya que vingué a Elx per a estudiar la 

conservació dels horts i la seua declaració com a lloc 

natural d'interès nacional, també opinà que era 

imprescindible la construcció d'un pont sobre el Vinalopó 

"que permitiera el ensanche de la población por el noroeste, 

donde hay terrenos suficientes, sin afectar a los palmerales." 

(27) 

Recordem que, a més, aquesta comissió arribà a 

proposar 

"la conveniencia de desviar la carretera de Alicante a Murcia, 

llevándola por la parte NO., al N. de la población y terminando 

en la carretera de Aspe a Santa Pola", 

remarcant que això protegiria els palmerars i el pla 

d'eixample de la població adquiriria una gran 

importància, ja que la construcció d'un pont sobre el 

Vinalopó seria beneficiosa i resoldria un dels problemes 

més greus de la ciutat. (28) Com a resultat d'aquest 

aspecte del debat urbà dels anys vint, el 1936 

l'Ajuntament popular plantejà la construcció del pont del 

Palau en veure un comunicat del partit Esquerra 

Republicana on es demanava "que se construya el puente 

proyectado entre el de Canalejas y el del ferrocarril." (29) 

Certament, en aquells moments aquesta comunicació 

entre la vila i l'eixample de ponent devia ser ja molt 

necessària, ja que el barri del pont Nou s'havia ocupat 

ràpidament, com hem vist, i fins i tot feia anys que es 

plantejava també la necessitat d'urbanitzar els terrenys 

situats al nord de la via del ferrocarril. 

Curiosament, aquests anys ningú no en parlà de 

l'ús que es podia fer com a vies de comunicació per a 

vianants de dues passarel·les ja establertes i utilitzades, de 

fet, pels transeunts, malgrat el perill que aquest ús 

implicava. Fet i fet, eren dos ponts que ja es trobaven 

construïts i, amb els anys, s'han refet i ampliat: un, situat 

al nord, era el pont de Ferro, construït per al pas del 

ferrocarril sobre la rambla del Vinalopó; l'altre, situat al 

sud, era l'anomenat pont dels Gitanos, aqüeducte per a 

l'aigua del canal de Regs de Llevant. Malgrat l'important 

paper que jugaren tots dos quan l'eixample s'apropà a 

aquests punts (sobretot el pont de Ferro) mai no es 

plantejà durant els anys del debat urbà la possibilitat 

d'ampliar-los o refer-los i que aprofitassen per als 

vianants. Pot ser que aquesta manca de relació entre 

l'eixample i el pont de Ferro es devia a que els articulistes 

i regidors de l'època no pensaven que l'eixample hi 

arribàs amb tanta empenta, com també al fet de no 

associar unes comunicacions marginals i d'infraestructura 

com aquestes amb el pas de les persones, i, encara, per les 

evidents dificultats tècniques, legals i econòmiques que 

als anys vint suposava la transformació d'aquests ponts 

per a poder ser utilitzats amb seguretat pels transeunts. 

Tanmateix, la gent els feia servir i passava per les 

plataformes laterals de les vies o per sobre de la superfície 

corbada de la conducció de l'aigua. També des del pont de 

Ferro es llençaven els suïcides ("s'ha tirat pel pont!", deia 

la gent), la qual cosa motivà que, a començament de 

segle, l'Ajuntament demanàs a la companyia la 

col·locació d'una "red o alambrada para evitar suicidios." 

(30) De tota manera, el pont de Ferro va seguir sent 

durant moltes dècades el que triaven, per a fer-ho, els que 

volien matar-se. 

Finalment, assenyalem que la primera de les 

dues passarel·les que es va construir fou la del nord, el 

pont del palau dels Altamira, cinquanta anys després de 

ser proposat, als anys seixanta. La segona passarel·la, la 

del sud, dedicada al pintor Vicent Albarranch, s'acabà 

setanta anys després de ser proposada per primera volta i 

la inaugurà l'alcalde Ramon Pastor el 17-05-1987. Pel que 

fa al pont de Ferro, amb el soterrament del ferrocarril els 

anys setanta, fou refet i ampliat per a quatre carrils de 

cotxes i per a transeunts. I finalment, seguint la direcció 

del pont dels Gitanos es feren dos projectes de nou pont 

en aquell mateix lloc, el 1978 i el 1988; ja construït, se 

l'anomenà pont de la Generalitat. 
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3.08. INFRAESTRUCTURES 

 

Durant les primeres dècades del nou-cents les 

infraestructures que preocupaven a Elx continuaren sent 

les mateixes que ja s'havien iniciat els dos segles 

anteriors: el pavimentat, l'enllumenament públic i 

l'abastiment d'aigua potable. L'opinió pública també 

començà a demanar la construcció de clavegueram i la 

desaparició de certs elements vinculats amb l'aigua salada 

i que eren ja considerats antihigiènics, com ara els 

safareigs. Pel que fa a les infraestructures viàries, es 

continuà reclamant infructuosament la construcció del 

ferrocarril a Novelda. Una novetat important fou la 

instal·lació i la posada en ús d'un tramvia entre Alacant i 

Crevillent l'itinerari del qual anava per la carretera i 

travessava el centre d'Elx; aquest tramvia, anomenat tren 

Xitxarra, fou molt popular, però el negoci no va durar i la 

companyia desmantellà les vies al poc temps. Ja durant la 

guerra, es va construir una obra impresionant per la seua 

magnitud i dificultat, tan èpica com inútil: els refugis 

antiaeris, acabats en març del 1939, a penes uns dies 

abans d'entrar a Elx les tropes de Franco. 

 

00. PAVIMENTAT 

 

A començament de segle molts dels pavimentats 

construïts durant el vuit-cents al centre de la població 

s'haveren de canviar; a més, el municipi es plantejà la 

continuació d'aquests treballs, estenent-los a gairebé tot el 

poble, inclosos els nous barris i eixamples. El pavimentat 

de les calçades i l'embaldosat de voravies s'acompanyà 

també durant aquests anys del reg sistemàtic de carrers i 

places, fins el punt que, segons les actes municipals, el 

1903 l'Ajuntament comprà un segón "carro-cuba" (es veu 

que ja n'hi havia un) per a regar els carrers. (01) L'àrea 

d'actuació més intensa continuà sent la ciutat burgesa, 

construïda el segle XIX. Així, el 27-04-1901, l'alcalde 

exposà el mal estat en què es trobaven les voravies de la 

Corredora, el carrer Ample i el carrer del Salvador i 

proposà que 

"sean substituidas por otras de buena calidad, que den mejor 

aspecto a la población, colocando también en otras calles que 

carecen de ellas." (02) 

El millorament de les voravies afectà 

especialment el punt més cèntric de la ciutat, la glorieta 

del Dr. Campello. Les reformes que, com hem vist, s'hi 

feren els primers anys del segle XX per a tancar el jardí 

amb un reixat, també afectaren les voravies que 

l'envoltaven i, així, el mateix 1901 es pagaren 336 ptes. 

per la reparació de voravies en la Corredora, vora la 

glorieta i 304 ptes. més en les voravies de ponent i migdia 

de la mateixa glorieta. (03) Però obres d'aquest tipus es 

feren també al voltant d'altres passeigs, com ara la plaça 

de la Mercè, en la part nord de la qual també es 

col·locaren voravies el 1902 per un preu de 292 ptes. (04) 

El 1902 es gastaren també 466 ptes. en voravies als 

carrers dels Arbres i de l'Almòrida. (05) 

A més de reparar voravies, durant la primera 

dècada del segle foren abundants els treballs 

d'urbanització de carrers. Fet i fet en aquesta època 

s'inicià la urbanització sistemàtica de tota la ciutat. Així, 

el 1903, s'acordà arreglar el carrer del Teatre 

"en forma conveniente, en vista del mal estado en que se 

encuentra [y] que es una [calle] de las que tienen más tránsito de 

carruajes por la multitud de caminos que a ella afluyen." 

La direcció dels treballs s'encomanà a Pere 

Navarro. Aquell mateix any es tractà també de la 

reparació dels carrers de l'Almòrida i de la plaça de les 

Carretes (replaceta dels Pontos), carrers que, amb el del 

Teatre, conformaven l'eix del Filet de Fora, un dels més 

importants per al funcionament de la població i on més 

actuacions i queixes de la premsa hi va haver els anys 

vint. (06) A diferència del que passava al vuit-cents amb 

els acords municipals que es prenien, aquests anys, 

habitualment, no sols s'acordava la reparació de calçades i 

voravies, com era habitual el segle anterior, sino que, a 

més, als pocs mesos d'acordar-ho, l'Ajuntament veia ja 

rebuts d'haver-hi fet despeses, bé en jornals, bé en 

materials. Així, l'acord de reparar l'Almòrida i la replaceta 

dels Pontos fou del 10-10-1903 i al mes següent, el 

14-11-1903, ja s'havien pagat jornals per haver fet una 

part d'aquestes reparacions. (07) El 1903 també s'acordà 

reparar els carrers de la Baixada al Pont i de Sant Jordi i 

se li havia posat barró als carrers de Sant Miquel i de 

l'Almòrida. (08) El 1904 es pagaven rebuts per la 

reparació del carrer de l'Àngel, com també per l'afermat 

dels carrers del Salvador i dels Solars. Generalment a les 

actes municipals hi ha referides una gran quantitat de 

despeses de certa importància fetes en jornals i carros, els 

quals portaven arena i pedra als carrers. (09) 

A més de les reparacions quotidianes, com les 

que hem esmentat, també hi hagué reparacions 

extraordinàries, com ara el 1905 quan, amb motiu de la 

vinguda a Elx del rei Alfons XIII, es van reparar tots els 

carrers "que cruzó la comitiva regia el 14 de abril", 

treballs pels quals es presentaren dos rebuts de 836 i 275 
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ptes. cadascún. (10) 

Uns anys després es continuaven fent 

sistemàticament petites obres, com ara el 1911, quan es 

pagaven dos rebuts de 55 i 244 ptes. pel barró de les 

voravies col·locades en la plaça de les Barques, el Filet de 

Fora i el barri de Sant Jeroni. (11) Aquesta intensa 

activitat en obres anava acompanyada, com hem vist, per 

les reivindicacions de la premsa de l'època sobre la 

necessitat de modernització i d’adequació de la ciutat, 

referides gairebé sempre a infraestructures urbanes en la 

ciutat construïda abans del vuit-cents. També aquest 

important corrent d'opinió publica dels anys deu i vint es 

fixava amb preferència en els mateixos carrers d'Elx, 

aquells que estructuraven la xarxa viària més important de 

la ciutat i on vivien la burgesia i la burgesia mitjana, on hi 

havia les societats i els centres culturals, sindicals i 

polítics, etc., ço és els eixos formats pels carrers de Pi i 

Margall (de l'Almòrida) i del Filet de Fora, pel pont Nou i 

el carrer de Canalejas (Corredora), el carrer de Sagasta 

(dels Arbres), el carrer Ample i pocs més. (12) Allò més 

destacat de la idea que per a la modernització de la ciutat 

existent i pel que fa a la infraestructura, s'ha tingut a Elx 

al llarg del nou-cents ha estat l'execució d'obres de 

pavimentat a la calçada dels carrers citats i d'alguns altres 

carrers cèntrics. Fet i fet, aquestes obres han abastat tot el 

segle XX i se’n feien especial ressò els periòdics de les 

primeres dècades, utilitzant habitualment el tema com a 

arma política. 

Al llarg dels anys deu i vint començà a haver 

també una certa consciència dels propis il·licitans 

respecte a la comoditat de la ciutat i, així, hi ha 

nombrosos escrits dels veïns d'arreu Elx adreçades a 

l'Ajuntament demanant que es "pavimentara" o 

s'"enlosara" el seu carrer o que se'ls posàs voravies. 

Tanmateix, mentre que les voravies eren acceptades per 

tothom, ja que eren una protecció per a les cases, no 

passava igual amb l'enllosat per les coaccions que 

imposava al trànsit. Així, el 1910 els veïns del carrer de 

Sant Jaume arribaren a demanar que no s'enllosàs el seu 

carrer ni s'hi prohibís el trànsit de carruages, com havia 

acordat l'Ajuntament, 

"por perjudicar notablemente a la mayoría de los vecinos que 

tienen en la citada calle instalados almacenes para mercancías." 

(13) 

A començament de segle va haver també 

avanços tècnics en els materials de pavimentat i, així, el 

1906, a proposta de l'alcalde, es féu a Elx el primer 

pavimentat d'una calçada amb llambordes, al carrer que hi 

havia a ponent de la plaça del Doctor Campello, avui en 

dia desaparegut en incloure's en la mateixa plaça. A 

l'exposició de motius, l'alcalde recuperà el discurs 

vuitcentista d'arrel il·lustrada, segons el qual el 

condicionament de les vies públiques de les ciutats amb 

medis moderns, no sols ja amb grava i arena, era una 

comoditat que els veïns demanaven intensament i que 

havia esdevingut un deure absolutament ineludible per als 

governants: 

"por el Señor Presidente se manifestó que, siendo general la 

queja del vecindario, no de ahora, sino ya de antiguo, por que en 

toda época ha venido ocurriendo lo mismo, referente al arreglo 

de las calles, pues algunas de ellas, las que tienen mayor tránsito 

de carruages o menos pendiente o desnivel para dar salida a las 

aguas, se ponen verdaderamenete intransitables en dias de 

lluvia, y para corregir estos defectos se ha utilizado como 

siempre, el recebo de grava y arena, que da pocos resultados por 

la escasa duración de sus efectos, y proponía para conseguirlos 

de mayor, aunque de más coste también, ensayar el adoquinado 

con piedra de la cantera de Orihuela, igual que a la que en 

aquella ciudad se viene empleando, en una calle de poca 

extensión para conocer sus efectos y el gasto que se ocasiona." 

Com era habitual, la Corporació aplaudí la 

proposta del president 

"por muchos motivos para el ornato y salud pública, puesto que 

a la vez que mejoraría el aspecto de la población, se evitaría los 

encharcamientos y barro de las calles." 

I, com hem dit adés, s'acordà 

"que por vía de ensayo se haga por administración el 

adoquinado en la calle de poniente de la plaza del Doctor 

Campello, autorizándose al Señor Alcalde para que adquiera y 

pague los metros de adoquín que sean necesarios y su 

colocación, puesto que dadas las dimensiones de la calle no ha 

de alcanzar todo el gasto a cantidad tan crecida que obligue 

pasarse por la tramitación del expediente de subasta." (14) 

Als dos mesos ja s'havien acabat les obres i es 

consideraven que els resultats eren acceptables, 

"tanto en el coste como en el fin a que la obra se había 

destinado." 

Per tant, l'alcalde proposà estendre el pavimentat 

amb llambordes a més carrers, els quals, després d'un 

debat, es decidí que havien de ser el d'Aurelià Ibarra i el 

dels Arbres, fins entroncar amb el que s'acabava de fer. 

(15) Es formava així una mena d'anell al voltant de la 

Glorieta, la Corredora i les embocadures a les places de 

Baix i del Mercat, val a dir el centre urbà on més 

transformacions es feren en les dècades del tomb de segle, 

els mateixos carrers del centre on també eren constants 

les obres en les voravies. 

El pavimentat avançava en aquesta zona 

conjuntament amb l'edificació, especialment amb els 

grans edificis d'ús públic. Així, el teatre Llorente originà 

la urbanització dels voltants, la qual cosa passà també 

amb el teatre Kursaal, ja que per a millorar l'accès, 

s'intentà en repetides ocasions urbanitzar el carreró de la 

Figuera, el qual donava entrada al teatre des de la mateixa 

Glorieta. Com hem vist, ja el 1906, quan es demanà 

llicència per a fer el teatre-circ, els propietaris oferiren fer 

pel seu compte aquest pavimentat, encara que la proposta 

no degué anar endavant, ja que el 1909 la propietària 

tornà a demanar permís per a fer-ho amb llambordes, ço 

és 

"adoquinar el callejón que desde dicha Glorieta conduce al 

expresado teatro circo." (16) 

Però tampoc en aquesta ocasió es degué 

pavimentar el carreró de la Figuera, ja que el 1913 es 

tornà a tractar el tema quan Francesc Brotons i Ruiz i 

Andreu Serrano i Selva, demanaren que s'enllosàs 

l'esmentat carreró, bé a compte d'ells o a compte de 

l'Ajuntament, ja que donava accés al teatre Kursaal, de la 

seua propietat. Alguns regidors plantejaren que ho fes 

l'Ajuntament, originant-se un encés debat sobre si el 
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benefici de l'obra seria només per al teatre o per a tota la 

població. (17) En aquesta ocasió sí que es degué 

pavimentar, ja que l'any següent, 1914, els mateixos 

propietaris del Kursaal demanaven "asfaltar con 

hormigón de cemento" el tros del carrer de Sagasta que 

enfrontava a l'entrada del teatre. (18) 

Com veiem s'insistia sempre en els mateixos 

carrers, els més importants dels quals es pavimentaven, a 

poc a poc, amb llambordes. Així, el 1917 es féu el plec de 

condicions per a pavimentar amb aquest material el carrer 

del Salvador i també el contracte de les obres per a posar 

voravia a diversos carrers del centre. (19) Una especial 

importància dins el conjunt tingué la reparació de la 

travessera de la carretera d'Alacant a Múrcia. Així, el 

1904 es gastaren 1.038 ptes. en l'afermat dels carrers de la 

Corredora i de Sant Roc i 1.122 ptes. en l'afermat de la 

carretera des del pont Vell al pont del Rei. (20) I el 1906 

es canviaven les voravies en la Corredora i en el carrer 

dels Arbres. (21) Els anys deu, però, continuaren els 

intents del municipi perquè l'Estat se'n fes càrrec 

d'aquesta travessera, com ja hem vist que passà durant el 

segle anterior. Així, el 1913 l'Ajuntament demanà al 

Ministeri de Foment l'empedrat de la carretera d'Alacant a 

Múrcia al seu pas per Elx, com també la desviació 

d'aquesta carretera fins l'estació del ferrocarril. (22) 

També el 1916 els propietaris de les cases de la Corredora 

situades entre els carrers Ample i Empedrat demanaven 

que "se embaldose de adoquines" la calçada de l'esmentat 

tram. (23) I el mateix any l'Ajuntament s'encarregà de 

projectar el pavimentat amb llambordes de la Corredora, 

malgrat ser travessera de la carretera; es redactà el 

pressupost i el plec de condicions i es demanà permís per 

a fer l'obra a la Direcció General d'Obres Públiques, a 

Madrid; tanmateix a l'expedient no consta que hi hagués 

resposta. (24) Un canvi important en la fesomia d'aquesta 

calçada esdevingué l'any següent, quan, finalment, una 

Reial Ordre del 1917 aprovà que la Jefatura d'Obres 

Públiques pavimentàs amb llambordes tota la carretera al 

pas per la ciutat. La reforma degué ser d'envergadura, ja 

que les despeses foren quantioses: la travessera es dividí 

en tres trams i s'hi gastaren 24.698, 41.548 i 39.100 ptes. 

en cadascun d'ells. (25) Uns anys després, el 1924, es 

tornava a empedrar amb llambordes la Corredora. (26) 

Els treballs de pavimentat dels carrers del centre 

s'acompanyaren de la normalització de les rasants en 

altres carrers, especialment als ravals (a més de, com hem 

vist, als carrers de l'eixample). Moltes d'aquestes obres 

perifèriques es feien mercè a la sol·licitud dels mateixos 

veïns, els quals, com hem dit, alentats per l'opinió pública 

i les constants denúncies dels comentaristes dels 

periòdics, començaren a sovintejar les peticions de 

millores urbanes. Un dels carrers antics objecte de 

reforma fou el Fondo del Pla (de Camille Flammarion), el 

qual, com hem vist, enllaçava el raval de Santa Teresa 

amb l'eixample de ponent i, de ser un carrer marginal, 

passà a ser una travessera important del carrer de la Reina 

Victòria. A més de la venda ja esmentada que féu 

l'Ajuntament de diversos sobrants de via pública per tal 

de regular les illes de cases i les alineacions hi hagué un 

important canvi de la rasant existent, la qual es va alçar 

un metre en alguns trams. El 1906, uns veïns d'aquest 

carrer Fondo demanaven que l'Ajuntament reparàs els 

desperfectes que havien fet les pluges en el pis del carrer, 

replenant amb grava els clots que havien quedat. Informà 

la Comissió de Policia i Obres i digué que la queixa era 

justificada, com també molt convenient plenar el gual que 

hi havia, de 1,58 m. de profunditat, fins deixar-lo només 

de 0,25 m. Per a refer aquesta rasant la Comissió arribà a 

acompanyar a l'expedient un croquis de com es trobava i 

de com hauria de quedar el nivell, probablement obra del 

mestre d'obres Pere Navarro. (27) Però més endavant, 

executant ja l'obra, aquest acord motivà, si més no, dues 

reclamacions de propietaris de cases. El 1907, Josep 

Macià i Rico, propietari de la casa núm. 6, demanà i 

obtingué de l'Ajuntament una indemnització de 315 ptes. 

perquè la porta de sa casa, la qual tenia dos metres 

d'altura, amb la nova rasant s'havia quedat amb un metre 

només. L'any següent, 1908, Rafael Llorens i Hernàndez 

exposà també els perjuis que l'elevació donada al carrer 

Fondo ocasionava al seu immoble, el número 8, el qual 

"quedó sepulto en parte, hasta el extremo de que por la puerta de 

entrada a la misma casa se hizo imposible su acceso, teniendo 

necesidad de colocarse al interior una escalera para la entrada, 

quedando la casa reducida a sótano." 

El mestre Navarro, al seu informe, confirmà que, 

efectivament, la rasant del carrer s'havia alçat 0,90 m. i el 

09-05-1908 el Capítol acordà concedir una indemnització 

de 200 ptes. (28) 

També al raval de Santa Teresa, el 1919 es 

modificà la baixada del carrer de Santa Anna, traslladant 

al costat nord de la carretera una font que hi havia a la 

plaça del Pont i construint una escalinata en l'inici del 

carrer per a salvar el desnivell existent. (29) 

Durant les primeres dècades del nou-cents foren 

també abundants les sol·licituds de col·locació de 

voravies en els carrers dels nous barris oberts durant el 

tomb del segle. Així, el 1915 els veïns del carrer de José 

Ramos demanaven a l'Ajuntament que 

"tenga a bien acordar la colocación del barrón en dicha calle, 

siendo los gastos que esto origine de cuenta del herario 

municipal." (30) 

També el 1915 els veïns dels carrers d'Andrés 

Torrejón i d'Antonio Flores, al barri de Chinchilla, es 

comprometien a posar la baldosa si l'Ajuntament posava 

el barró, per a 

"poder transitar en tiempo de lluvia y evitar las charcas 

cenagosas que allí quedan por no tener salidas fáciles las aguas." 

(31) 

El 1916 eren els veïns del carrer de Daoiz, al 

barri anomenat franco-espanyol, que demanaven el 

pavimentat del seu carrer. (32) Aquestes sol·licituds per a 

embaldosar els carrers foren també generalitzats arreu el 

poble antic durant els anys deu i vint, com ara els veïns 

dels carrers de les Ànimes i de l'Àngel, que demanaven el 

pavimentat d'aquests carrers el 1922. (33) O els veïns dels 

carrers d'Abadia i de Ramón i Cajal, els quals ho feien el 

1923. (34) O els del carrer del Rei Amadeu el 1924. (35) 

Molts veïns col·locaven ells mateixos les voravies, com 

ara els del carrer de l'Aurora, al raval de Sant Joan, els 

quals, el 1921, demanaven llicència per a fer-ho. (36) I al 
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mateix Ajuntament, a partir dels anys deu, la col·locació 

de voravies a tots els carrers de la ciutat era ja una 

necessitat sentida per la Corporació. Així, el 1912 un 

regidor exposà la conveniència de posar voravies en els 

molts carrers que no en tenien encara i l'alcalde contestà 

que 

"reconocía dicha necesidad, y que en la medida que 

sucesivamente lo vayan permitiendo los recursos del 

Ayuntamiento, serán atendidas las indicaciones formuladas." 

(37) 

Fet i fet els anys següents foren abundants les 

despeses en col·locar el barró, i en alguns cassos també la 

baldosa de les voravies, a nombrosos carrers, com ara el 

del Fossar, l'Almòrida, el de José Ramos, el d'Andrés 

Torrejon, Antonio Flores, etc. (38) A mes, com ja hem 

vist, es van col·locar també moltes voravies als nous 

barris, especialment als del Carme, de les Pataes i de Sant 

Miquel, com també al barri del pont Nou. El 1916 

s'aprovà una moció de l'alcalde per a col·locar voravies en 

el raval de Sant Joan, en els carrers del Rector, del Forn 

Fondo, de Sant Roc, la travessera de la Soledat, la plaça 

de Venturo, el Filet, l'Assumpció i Boix i Rosario. (39) La 

intensitat de les obres en barrons i baldoses i el retard en 

el pagament era tal que el 1917 l'alcalde arribà a exposar 

que no podien seguir colocant-se voravies com fins 

aleshores 

"por el gran descubierto que resulta de los cobradores, lo que 

hace imposible que nadie se encargue de dichas obras", 

per la qual cosa proposà que es fes mitjançant subhasta. 

(40) El 1923, el mateix Ibarra, sempre tan escèptic amb 

aquestes qüestions, anotà en els seus "Índex" la 

importància del pavimentat i de la col·locació de voravies 

a Elx aquests anys; escrivia el cronista: 

"Aceras y adoquinado: asombrosa actividad desplegada en 

mejora tan necesaria." (41) 

Els treballs de pavimentat de carrers 

s'intensificaren durant la Dictadura de Primo de Rivera. 

El 1924 s'aprovà el projecte de pavimentar amb 

llambordes tot el Filet de Fora, des de l'eixida cap a 

Dolors fins la carretera d'Alacant a Múrcia. (42) El 1925 

s'aprovà el pressupost extraordinari per a pavimentar amb 

llambordes els carrers del Capità Lagier, del Pont dels 

Ortissos, de Josep Revenga (dels Uberna), de Joaquín 

Costa i de Pi i Margall, amb un cost de 62.365 ptes. Una 

tercera part l'havien de pagar els veïns dels carrers i la 

resta ho pagaria l'Ajuntament dels sobrants de 

pressupostos ordinaris anteriors. (43) El 1926 el Ple 

aprovà el plec de condicions per a fer també les obres de 

pavimentat de la part sud del carrer del Pont dels Ortissos 

i de la plaça de Joaquín Costa. (44) I el 1927 s'acordà 

reparar les voravies del raval de Sant Joan, com també 

traure a subhasta 

"la colocación de todas las aceras que en la población faltan, 

siendo todos los gastos que esta obra ocasione de cuenta de los 

dueños de las casas en cuyos frentes se coloquen." (45) 

El 1928 L'Ajuntament Ple arribà a arrendar el 

servei de col·locació de voravies i el concedí a Antoni 

Gomis i Vicente, a raó de 8 ptes/m2 de lloseta col·locada 

i 5,50 ptes. el metre lineal de barró. (46) Les tasques de 

pavimentat continuaren encara amb l'Ajuntament 

republicà, qui, el 1931, donà un terme de 30 dies per a 

que els propietaris de les cases posassen baldoses en les 

voravies dels carrers ja urbanitzats i amb el barró posat, 

ço és que "sean dotadas del acerado correspondiente." 

(47) 

Amb la pavimentació s'inicià també durant els 

anys vint un intent de regular el trànsit, establint en 

alguns carrers un sentit únic de circulació. Així, el 1924, 

un regidor proposà que 

"en todas las calles estrechas en donde no puedan cruzarse los 

carruajes, se pongan rótulos, indicando el punto de entrada y 

salida", 

la qual cosa s'acordà fer "en todas las calles que sea 

necesario." (48) 

De totes aquestes obres i projectes se'n feien 

puntual ressò els periòdics d'Elx, especialment els 

ideològicament afins a la Corporació que les executava. 

Així, el 1922, el periòdic de dreta La Defensa lloava 

l'ajuntament conservador pel fet de continuar l'embaldosat 

del carrer del Capità Lagier i el pavimentat dels camins 

laterals del passeig de l'Estació, com també a Andreu Tarí 

per l'empedrat de la carretera al pas per la població. (49) 

Aquest periòdic, La Defensa, fou un dels que més s'ocupà 

del tema de l'empedrat dels carrers, especialment els del 

centre. Així, el 14-5-1922, insistia en que 

"hablar del adoquinado de la Corredera vale tanto como 

recordar la tela de Penélope" 

i que calia 

"dejarlo correr, porque ya se acabará cuando Dios lo disponga y 

el contratista se lo proponga." 

També, però, s'expressava en el mateix número 

la satisfacció en veure reanudat l'empedrat del carrer de 

Castelar, i en assabentar-se del propòsit de millorar els 

carrers de l'Àngel i de la Abadia. L'articulista acabava 

dient que 

"aunque no figure en el programa mínimo, es de máximo interés 

que quede totalmente adoquinado, por lo menos, el centro de la 

población." (50) 

En altres ocasions, la notícia es donava gairebé 

com a nota d'actualitat o eco de societat, com ara el 

02-03-1924, quan el setmanari El Papagayo, en una nota 

breu, anunciava que 

"se están llevando a cabo con gran actividad las obras del 

adoquinado de la calle Carretera de Alicante." (51) 

El 1924, també el periòdic Renovación 

informava que es feien obres en els carrers de Ramon y 

Cajal i del Trinquet, en la carretera d'Alacant i en el 

safereig de Marxena. Y s'anunciaven obres de pintura i 

reforma dels pavellons de la plaça d'abastiments, posant 

clavegueram al mercat, reparant el pis i posant una font 

d'aigua potable en la carnisseria. (52) I el 1929 el periòdic 

Amanecer informava que el 01-04-1929 se celebraria en 

el despatx de l'alcalde la subhasta de les obres d'empedrat 

del carrer de Pi i Margall (de l'Almòrida), 

"desde la terminación del pavimento de hormigón blindado en la 

calle de Joaquín Costa, hasta la del General Riquelme, siendo el 

tipo de subasta la cantidad de 16.672,50 ptes." (53) 

Fet i fet, l'interès del públic per les obres 

d'infraestructura de la ciutat féu que aquests anys s'arribàs 

a debatir des dels periòdics o des de l'Ajuntament fins i 
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tot els materials per al pavimentat. Així, el 1911, un 

regidor demanava que es posassen voravies al carrer de 

Daoiz però avisava que s'havia de procurar 

"que se prohiba que lo sean de cemento o porlan [sic] 

comprimido, por considerarlas nocivas a la salud pública, 

debiendo ser de baldosa o piedra, por estar reconocidas como 

más higiénicas." (54) 
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01. ENLLUMENAMENT 

 

Seguint les actuacions del segle anterior, durant el 

principi del nou-cents, juntament amb el pavimentat, 

l'enllumenament fou, a imatge de la burgesia urbana local, 

el servei públic més cobejat per la població. Durant 

aquests anys, però, la producció d'energia elèctrica pergué 

el caràcter de monopoli i esdevingué una indústria més, 

creant-se diverses companyies productores de "fluído" 

que aprofitaven els petits salts existents en el sistema de 

regadiu, com anteriorment ho havien fet els molins i les 

almàsseres, i, en conseqüència, construïren les fàbriques a 

diversos llocs de la ciutat o de zones perifèriques, com ara 

l'hort de Gil o el molí Nou. 

El segle, però, començà amb problemes entre el 

municipi i l'única companyia d'electricitat que hi havia, la 

Sociedad Eléctrica Ilicitana, la qual el 24-01-1900 

comunicà que el mes següent deixaria de suministrar 

"fluido eléctrico para el alumbrado público y particular", 

ja que, segons es deia, la companyia tenia greus 

problemes econòmics, derivats especialment dels elevats 

deutes del municipi. Segons Ibarra, qui tenia informació 

de primera mà en tant que empleat de la companyia, 

l'Ajuntament devia una quantitat de diners superior al 

capital social de l'empresa, més de 50.000 ptes. La qüestió 

arribà a ser tan greu que motivà l'intervenció del 

governador, però, finalment, es va resoldre amb un nou 

contracte entre la companyia i l'Ajuntament i amb el 

pagament d'una part del deute. (01) Aquell mateix any del 

1900, però, s'acabà el monopoli de la Eléctrica Ilicitana 

en autoritzar l'Ajuntament l'instal·lació d'una altra fàbrica 

d'electricitat, la qual s'havia de situar en un molí arrendat 

pel sol·licitant, el molí Nou, que devia ser aquell mateix 

molí Nou que, com hem vist, era propietat de la vila 

durant el set-cents, però que es degué vendre en algun 

moment del vuit-cents. Aquest expedient d'obertura, 

instruït a nom de Salvador Quesada i Candela, plantejava 

la 

"aplicación del alumbrado público fabricado por fuerza motriz 

en el molino Nuevo." (02) 

Així, doncs, els primers anys del segle, 

l'abastiment d'electricitat esdevingué un negoci important, 

encara que l'enllumenament elèctric coexistia amb 

d'altres, com ara el de carbur, amb el qual s'enllumenava 

la Glorieta, lloc on només quan mancava aquest 

combustible, s'enllumenava amb electricitat. (03) La 

proliferació de companyies elèctriques comportà un canvi 

important en el paisatge urbà. Així, el 1907 Francesc 

Brotons i Ruiz, en representació de la companyia La 

Electromotora, demanà autorització per a instal·lar cables 

aeris per tota la ciutat "con el fin de suministrar fluido 
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eléctrico a los particulares." L'Ajuntament considerà que, 

efectivament, aquesta iniciativa era un "beneficio para los 

intereses generales de la población que debe facilitarse 

siempre", però s'inhibí, en no considerar-se competent per 

a atorgar un permís d'aquest tipus. (04) 

Amb els negocis de producció d'electricitat en 

expansió, aquell mateix any s'exposà al públic l'expedient 

instat per La Electromotora per a construir una nova 

central elèctrica. (05) I també s'iniciaren les operacions de 

compra-venda i d'unió entre les diferents companyies 

d'electricitat. El 1910, a sol·licitud del mateix contractista, 

es canvià el concessionari de l'enllumenament públic, ja 

que l'empresa La Equitativa Eléctrica havia arrendat les 

fàbriques d'energia elèctrica i, en endavant, seria aquesta 

la companyia encarregada del subministrament. (06) Com 

veiem, l'abundància i l'activitat de les fàbriques de llum a 

començament de segle era notòria a Elx. Però el mateix 

1910 s'ajuntaren les companyies La Electromotora 

Illicitana i La Equitativa Eléctrica, formant La 

Electromotora Equitativa, nova empresa que havia de 

seguir prestant el servei d'enllumenament públic. (07) El 

1911 es concedí encara llicència a Antoni Bañó i Samper, 

gerent de La Popular Eléctrica, per a construir un 

"edificio para fábrica de fluido eléctrico en la Rambla y en el 

trayecto comprendido entre la Plaza Mayor y el Puente de la 

Virgen", 

ço és en l'hort de Gil, entre la carretera i el riu Vinalopó. 

Es comptava amb l'informe favorable de la Comissió 

d'Obres i de la Jefatura Provincial d'Obres Públiques. 

(08) 

Els periòdics també se'n feren ressò de les 

incidencies de les companyies d'electricitat i, així, el 1910 

La Libertad, avisava que el 08-07-1910, a les 12 de la nit, 

"comenzó a lucir el alumbrado eléctrico que, con carácter 

provisional, nos suministra La Electromotora. Resulta 

inmejorable, tanto por las lamparas de las calles, como 

por los grandes focos que lucen en las plazas y las calles." 

(09) I també, com durant els últims anys del vuit-cents, 

els veïns continuaren demanant enllumenament al carrer. 

A mes de les freqüents peticions de llum al barri del Pont 

Nou, també se'n demanava a certs carrers perifèrics de la 

ciutat burgesa, com ara el 1908, quan volien llum els 

veïns del carrer de Polit. (10) 
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(01) Libro de Cabildos, actes del 24-01-1900, 17-02-1900, 

24-02-1900 i 10-03-1900, AHME. Pedro Ibarra, "Índex de 

remissions a capítols i sitiades", vol. 5, p. 317. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 10-03-1900. Llig. 22, exp. 9, 

AHME. 

(03) Libro de Cabildos, acta del 02-05-1903, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 16-03-1907, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 11-05-1907, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 25-02-1910, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 09-09-1910, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 20-01-1911; llig. 22, exp. 18, AHME. 

(09) La Libertad, 10-07-1910, p. s/n. 

(10) Llig. 22, exp. 16, AHME. 

 

02. SÈQUIES, SAFAREIGS, CLAVEGUERAM 

 

El clavegueram fou una de les noves necessitats que es 

manifestaren a la ciutat de principi del nou-cents. Aquests 

anys, especialment després de la instal·lació de l'aigua 

corrent de l'Alcoraia en les cases, esdevingué ineludible la 

conducció fins les sèquies o el riu tant de l'aigua bruta de 

les cases com de l'aigua de la pluja, com es palesa amb les 

freqüents queixes i demandes del veïnat. Així, el 1905 els 

veïns del raval de Santa Teresa demanaven la canalització 

de l'aigua de pluja, traent un abocador que hi havia. (01) 

També, com al segle anterior, al llarg d'aquests anys, les 

rotures de la cobertura de la sèquia Major foren 

contínues, com també les despeses gastades pel municipi 

en fer-hi reparacions. Amb tot, en aquesta ocasió, el 

municipi intentà i aconseguí que gran part de les obres 

anassen a càrrec de la Junta de l'aigua salada. El 1908, 

l'alcalde proposà que es fes una obra de gran abast en la 

sèquia Major, ço és la renovació total del cobriment des 

del palau dels Altamira fins el barri de Sant Jeroni, vora 

el Filet de Fora, val a dir en tot el tram que travessava el 

poble, i el projecte de reforma s'acordà estudiar-lo 

conjuntament amb la Junta de propietaris de l'aigua. (02) 

Aquests anys també s'intentà començar a regular 

en certs punts l'abocament des de les cases a les sèquies 

per a evitar problemes d'higiene. Així, el 1909 es 

prengueren els primers acords municipals per a evitar que 

alguns desaigües de la població anassen a les sèquies de 

reg. Es tractava d'una ordre donada per l'Ajuntament 

perquè 

"se incomuniquen las vertientes de los retretes que dan a la 

acequia que conduce aguas a la balsa llamada de Gil, cuyos 

pestilentes olores son causa de alteraciones en la salud pública." 

Aquesta bassa creà problemes de salubritat a 

començament de segle i es convertí en tema preferent dels 

periòdics de l'època. La sèquia, que feia de clavegueram, 

era l'antiga Palanca que passava per l'antic vall i per la 

Corredora, conducte que hem vist mencionat en diverses 

ocasions durant el set-cents i el vuit-cents. La Corporació, 

a més de prohibir el desaigüe de comuns, acordà que la 

Comissió de Policia i Obres fes un informe 

"para que proponga los medios más adecuados en consonancia a 

lo mandado, y poder de una vez acabar con el foco de 

corrupción que despide la balsa que tantas veces viene 

ocupando la atención pública." (03) 

Aquestes propostes, però, no es van concretar en 

res i el 1914 seguien les queixes del veïnat davant 

l'Ajuntament per la pudor que feien la bassa de l'hort de 

Gil i el conducte de la Palanca. (04) Fet i fet, el problema 

no es va resoldre fins que s'urbanitzà amb fàbriques l'hort 

de Gil i, sobretot, fins que, després d'un informe i d'un 

projecte de l'arquitecte Marcel·lià Coquillat, es va conduir 

aquella sèquia i desaigüe, amb un sifó sota la rambla, a 

desaiguar a la sèquia de Marxena, a l'altra vora del riu. El 

1918, l'alcalde, orgullós del bon resultat d'aquesta obra, 

exposà davant el Capítol que 

"había sido terminada la construcción del sifón, que recoge las 

aguas de la Palanca y las vierte en la acequia de Marxena, el 

cual había dado un buen resultado por lo que a su consistencia 

se refiere, puesto que el día en que cayó la última lluvia, se hizo 

pasar por él toda el agua que la cloaca recoje, resistiendo tan 
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gran presión y vertiéndolas en Marchena, con lo cual quedaban 

desvirtuadas todas las afirmaciones que en contra de su solidez 

se habían hecho, tanto en la prensa como en las sesiones del 

Ayuntamiento." (05) 

D'altra banda, a meitat de la dècada dels deu 

s'agreujà la situació de les sèquies que travessaven la 

població. El 1913 s'obstruí la sèquia en el carrer dels 

Alvado i el 1916 s'afonà la volta en els carrers de la Mare 

de Déu de l'Assumpció, del barri de Sant Jeroni i de la 

Porta de la Morera. Cinquanta-tres veïns dirigiren un 

escrit a l'Ajuntament queixant-se per què els forats 

posaven en greu perill el trànsit públic i perjudicaven 

"la salud de los habitantes de aquel barrio por los malos olores 

que exhala dicho cauce" 

i demanant que es tapàs la sèquia i també que, 

mentrestant, s'hi prohibís el pas. El subdelegat de 

medicina, en uns anys de forta incidència de l'higienisme, 

també denuncià la brutícia d'aquesta sèquia. Davant la 

greu situació plantejada, l'Ajuntament acordà ordenar la 

Junta de l'aigua salada que fes els treballs que calia per a 

netejar les sèquies. (06) Tanmateix, la Junta considerà 

que la neteja i reparació de la sèquia era competència de 

l'Ajuntament i recurrí l'acord municipal davant el 

governador, qui, tanmateix, donà la raó al municipi. (07) 

Aquests anys la Junta de l'aigua salada féu també una 

obra important en la conducció de la sèquia Major, la qual 

consistí en desviar-la cap a llevant, deixant a un costat la 

ciutat antiga. S'evidenciava, així, la pèrdua d'importancia 

d'aquest antic conducte per a l'abastiment de la ciutat, tant 

d'aigua per als usos domèstics com de força motriu per als 

molins i les almàsseres. Així, el 13-02-1920, els 

propietaris de la Junta de l'aigua salada demanaven 

permís a l'Ajuntament 

"para construir un nuevo cauce que, arrancando del antiguo, 

frente al convento de las Monjas Clarisas, corra por la calle del 

Conde, cruce las de Canalejas y Canónigo Torres, 

desembocando en la acequia de la calle Sagasta." 

Segons Gozálvez aquest nou itinerari utilitzava 

el llit de la contrasèquia; tanmateix, de les nostres notícies 

es dedueix que la contrasèquia, o, si més no, el conducte 

que coneixem amb aquest nom, és un altre que corre més 

a llevant encara, per enmig dels horts. Aquesta sèquia 

devia ser un ramal de la Major que passava per dins de la 

població i que també anomenaven contrasèquia alguns 

documents. El cas és que l'Ajuntament donà el permís i 

envià l'expedient a informe de la Jefatura d'Obres 

Públiques i aquesta desviació s'acabà el següent mes de 

juny (08) quedant, així, inutilitzat el tram de sèquia Major 

que travessava la vila des de la seua fundació i que ara 

quedava reduït a la funció de clavegueram. 

Però la desviació de les sèquies de reg provocà un 

augment de la preocupació higienista del veïnat, ja que, 

en deixar de passar l'aigua corrent pels antics traçats, on 

continuaven desaiguant les cases, eixia olor roïna i es 

criaven mosquits. El 1920 diversos veïns es queixaren al 

subdelegat de medicina per problemes d'aquesta mena 

originats al llit d'una sèquia del carrer del Pont dels 

Ortissos. El subdelegat comunicà a l'Ajuntament que 

"había practicado una visita de inspección a la referida calle, 

comprobándose la existencia de malos olores producidos por las 

emanaciones de los detritus y aguas estancadas en la alcantarilla 

allí existente, por la que antes discurrían las aguas de la Acequia 

Mayor, y una plaga de mosquitos que, ascendiendo por los 

sumideros y retretes, invaden las casas, constituyendo todo ello 

una seria amenaza para la salud." (09) 

Per a evitar aquests problemes s'acordà tapar les 

antigues conduccions de la sèquia, portant les aigües 

pluvials al nou llit, bé canviant les rasants, bé construint 

conductes a propòsit. (10) Aquests anys també es va fer 

alguna obra de millora del nou traçat, com ara el 

22-04-1921, quan s'entubà la sèquia entre els carrers dels 

Arbres, el Filet de Fora i l'Almòrida. (11) Però el 1924, el 

subdelegat de medicina insistí davant l'Ajuntament en els 

problemes sanitaris que presentaven les sèquies 

abandonades que hi havia per dins del poble, ja que hi 

quedaven 

"estancadas las inmundicias, con peligro para la salud pública", 

i proposava 

"que se desvíen los sumideros, construyendo los dueños pozos 

sépticos, rellenándose además la referida acequia." 

Aquestes mesures, certament, no es portaren mai 

a terme i aquestes sèquies continuaren fent de 

clavegueram fins a la fi del segle XX. (12) Però, com hem 

vist, la molèstia de les sèquies descobertes afectaven 

també els nous barris de ponent i, així, el 1919, 

l'Ajuntament oficià la societat La Antisequía perquè se 

separàs de les cases i tapàs el llit d'una sèquia propietat 

seua que passava descoberta. (13) 

Tanmateix, aviat es plantejà que la solució al 

problema de les sèquies que travessaven la població 

anava unida a la construcció del clavegueram. Com hem 

vist, el 1922 el plànol de clavegueres fou un dels que van 

dibuixar els alumnes de Cort i també el 1923, després del 

colp d'estat de Primo de Rivera, en la mateixa sessió en la 

qual s'encarregà el plànol d'eixample a l'enginyer Sebastià 

Canales, l'Ajuntament acordà que s'havia de construir el 

clavegueram, considerat "uno de los principales servicios 

para la higiene de las poblaciones" que no existia encara a 

Elx. (14) També el 1924, en l'exposició que féu el delegat 

governatiu de les reformes urbanes que nevessitava la 

ciutat, es deia que 

"deben desaparecer las vertientes y acequias que cruzan la 

población, llamándose a los interesados para que conduzcan las 

aguas en otra forma y, si no se avienen, inutilizar las actuales 

conducciones." (15) 

Però, com és evident, l'acord de cegar les sèquies 

no fou mai ben vist entre la població pels perjuís que 

suposava per a les cases i fins i tot el mateix 1924 un 

particular demanava que l'Ajuntament intervingués per a 

poder 

"seguir vertiendo sus aguas a dicha acequia, como antes de 

tomar la Comunidad el acuerdo de no permitir nuevas 

servidumbres de esta clase, pues ello redunda en beneficio de la 

higienización de las viviendas." (16) 

A més dels problemes derivats de la sèquia 

Major, als anys trenta, amb l'ocupació del sud de la 

població, es plantejà també el cobriment del canal de 

Regs de Llevant i en diverses ocasions, com ara el 

14-06-1935, des de l'Ajuntament s'insistí en que calia 

tapar aquest canal "en las proximidades de la población." 



 555 

(17) El 1936, l'ajuntament popular acordà de nou oficiar 

la companyia perquè tapàs el canal o el desviàs, "de 

forma que en ningún caso cruce zona habitable." Segons 

la Junta Local de Sanitat, aquest canal de la zona sud de 

l'eixample de ponent era summament perjudicial per a la 

població, des del punt de vista higiènic, 

"toda vez que está demostrado que la epidemia tífica habida en 

el pasado año era producida por las aguas de los canales de 

Riegos de Levante." (18) 

Aquests anys també es continuà intentant tapar 

algunes parts de la sèquia Major que seguien encara 

descobertes. Així, el 1936 hi hagué una denúncia d'alguns 

veïns del carrer de Curtidores que demanaven que 

l'Ajuntament obligàs la Junta de l'aigua salada a tapar la 

sèquia Major entre la fàbrica de Ripoll i el Clot de les 

Tres. La Corporació acordà passar l'expedient a informe 

de la junta local de sanitat, però no se'n féu res, ja que 

aquest tram de sèquia seguí descobert fins els anys 

vuitanta del segle XX. (19) 

Una altra mesura presa a Elx durant els anys deu 

i vint que mostrava una preocupació higienista, es referia, 

com ja hem dit, als safareigs públics. Així, el 1911 un 

regidor cridava l'atenció de l'Ajuntament perquè no s'hi 

rentàs la roba dels malalts "infecto-contagiosos", la qual 

cosa s'anotà en l'acta per a tenir-la en compte. (20) També 

el 01-07-1921 l'Ajuntament veié un escrit dels propietaris 

de la sèquia Major on s'exposaven els perjudicis que, 

segons ells, originava el safareig situat en el rerapalau, 

demanant que fos traslladat més al nord, dins l'hort que 

anomenaven Fondo. (21) Durant els anys vint i trenta, 

l'assumpte dels safareigs públics arribà a ser un dels que 

més polèmiques alçà des del punt de vista higienísta ja 

que mentre uns s'entestaven en fer-los desaparèixer, altres 

pensaven que calia construir-ne més. Així, el 1927, en 

una sessió de l'Ajuntament Ple, un regidor demanava que 

s'en fes un, de safareig, en el barri on es trobava l'edifici 

de l'Electromotora, ço és el barri del Carme, mentre que 

un altre recordava que al mateix lloc ja se n'havia suprimit 

un per antihigiènic temps arrere. L'Ajuntament acordà 

estudiar una desviació de la sèquia Major per dins del 

poble, de manera que l'aigua anàs per llocs on no 

s'abocassen aigües residuals i s'hi poguessen establir un o 

més safareigs. (22) 

Pel contrari, la premsa opinava unànimement 

que, per motius d'higiene, calia suprimir-los. Així, el 

periòdic Elche, el 1927 n'aplaudia l'enderroc: 

"Ha principiado esta semana la demolición de algunos de los 

más concurridos lavaderos de Elche: los del centro y sur de la 

población, excepto el situado junto al Puente de Canalejas. [...] 

Nos parece acertada la determinación que en nombre de la 

Higiene se toma, y fundadísimas las razones que le sirven de 

base, como creemos excelentes cuantas medidas se lleven a la 

práctica para sanear la ciudad y la vivienda, ya que todo celo es 

poco para velar por la salud de los convecinos." (23) 

També, quan el 1930 l'alcalde encarregà 

l'enginyer Canales que fes el plànol per a dos safareigs 

públics, des del periòdic Amanecer, en un llarg i raonat 

discurs d'arrel higienista, es deia que no s'havien de 

construir: 

"Diferentes veces y con gran cúmulo de detalles se ha 

demostrado en varios periódicos locales, que los lavaderos 

públicos en las condiciones hasta aquí establecidas, no son más 

que focos insanos y de infección, pues bien notorio es que 

indistinta y simultáneamente se vienen practicando 

manipulaciones de fregados y lavados que repugnan al más 

indiferente. No cabe la menor duda, y al decir de los grandes y 

pequeños higienistas, que los lavaderos son poderosos medios 

de propagación de un sin fin de enfermedades contagiosas, que a 

todo trance conviene, no corregir en parte, sino radicalmente 

evitar. En Elche, no podemos a fuer de personas sensatas, 

establecer siquiera los lavaderos indivíduales que existen en el 

vecino pueblo de Crevillente, porque nuestras aguas son de 

pésima calidad. Estas, desde su nacimiento, discurren al 

descubierto y arrastran toda clase de detritus nocivas y algunas 

materias orgánicas nada convenientes, además del pase forzoso 

por molinos y fábricas en donde vierten materias fecales 

procedentes de retretes, además de residuos y otras materias 

perniciosas, poco recomendables para el saneamiento y 

desinfección de la ropa. Hay además una circunstància capital, 

poderosa, que abunda en nuestro argumento sobre la no 

instalación de nuevos lavaderos. El noventa por cien de las 

mujeres de Elche no asisten, no han asistido nunca a estos 

puntos, ora por la falta de costumbre, porque no les agrada ir 

cargadas con el petate de ropa, atravesando calles y más calles, 

hasta dar con el lavadero situado por lo regular en los extremos 

de la ciudad, o bien porque su situación ante la sociedad no le 

permite dedicarse a estos menesteres." (24) 

Tanmateix, la construcció de safareigs era encara 

una de les qüestions pendents citades el 22-04-1931, quan 

l'alcalde republicà exposà el seu pla mínim de projectes. 

(25) I també en una de les primeres sessions del nou 

ajuntament, el 27-05-1931, es plantejà que calia construir 

més safareigs públics, potser perquè aquesta era una 

verdadera necessitat de la classe obrera o potser perquè, 

com ens sembla més probable, la construcció de safareigs 

formava part dels discursos anquilosats, ja extemporanis, 

dels polítics de l'època. (26) 

Però la gran obra d'infraestructura dels anys 

trenta a Elx fou l'inici de la construcció del clavegueram. 

La primera notícia que en tenim és del 1929, quan, segons 

els llibres d'actes, ja s'havien iniciat les obres i 

l'Ajuntament Ple acordava demanar una subvenció de la 

Diputació per a continuar-les. (27) També el 1931, en 

veure el projecte d'abastiment d'aigua des del canal del 

Taibilla, els regidors van preveure que si el cabal era tan 

elevat com s'assegurava, s'hauria de construir una xarxa 

de clavegueram adequada, amb la qual cosa es 

transformaria radicalment la població. (28) Durant els 

anys trenta es feren nombroses obres de clavegueram, tant 

per part del municipi com dels particulars. Així, el 1931, 

un propietari demanava fer obres al carrer de Velarde per 

a desaiguar certes cases de la seua propietat i 

l'Ajuntament concedí la llicència amb diferents 

condicions tècniques, entre les quals hi havia 

l'obligatorietat d'enllaçar amb un col·lector general situat 

vora el teatre Llorente. (29) També el 1933, l'Ajuntament 

aprovà el projecte de clavegueram fet per l'enginyer 

Canales per al carrer Ample, la plaça de la Mercè i el 

carrer de Manuel Gómez. En aquesta ocasió la part que 

corresponia pagar als veïns era molt elevada, ja que l'obra 
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s'havia de costejar, en les dues terceres parts, per 

contribucions especials. (30) Tots aquests conductes de 

sanejament, però, seguien abocant a les sèquies de reg a 

les afores de la població, com ho ha fet tot el clavegueram 

d'Elx fins els anys seixanta i encara ho feia els anys 

noranta una bona part d'ell, ja que aquesta aigua, 

coneguda com "aigua del xorro", era apreciada per a regar 

certs conreus arboris, malgrat els problemes sanitaris que 

podia presentar. Amb tot, durant els anys de guerra es van 

fer encara des de l'Ajuntament alguns treballs de 

clavegueram, ja que, com hem vist, l'arquitecte Pérez i 

Aracil se'n referí en diverses ocasions, en una d'elles 

afirmant que comptava amb l'ajut de l'arquitecte Serrano i 

Peral. I encara en febrer del 1939 el Consell aprovà un 

projecte de clavegueram redactat "por el ingeniero D. 

Juan Montañés", (31) probablement el mateix enginyer 

que dirigia a Elx la construcció dels refugis antiaeris i que 

el 1935 havia instal·lat en la serra de Sant Julià, a 

Alacant, la factoria de Campsa. (32) 
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03. AIGUA DOLÇA 

 

Una altra de les grans infraestructures urbanes de què es 

parlà a bastament a l'Elx de principi del nou-cents, com ja 

ho havia estat els dos segles anteriors, fou el de 

l'abastiment d'aigua potable. Un aspecte important de 

l'abastiment durant aquestes dècades fou la portada 

d'aigua de llocs nous i la millora de la qualitat, com passà 

a altres ciutats, com ara València on, segons Sanchis, el 

1907 es modernitzà l'abastiment d'aigua amb 

l'inauguració d'una estació depuradora. (01) A Elx, els 

primers anys del segle es continuaren els tràmits per a 

portar l'aigua de l'Alcoraia, amb el suport del municipi. 

Així, el 20-01-1900 la companyia demanà a l'Ajuntament 

que s'incoàs un expedient per a "la imposición forzosa de 

servidumbre de acueducto", com també que s'interessàs 

de l'Ajuntament d'Alacant l'autorització perquè l'aigua 

pogués passar pels terrenys i camins d'aquell terme 

municipal. (02) Així ho acordà el Capítol el 21-04-1900, 

en aprovar l'informe corresponent de la Comissió d'Ornat, 

segons el qual el propietari havia de facilitar els plànols i 

els antecedents necessaris perquè l'Ajuntament pogués 

promoure l'expedient de declaració d'utilitat pública del 

projecte i es pogués imposar servituds forçoses, com 

també demanar a l'Ajuntament d'Alacant autorització per 

a poder usar els camins i els terrenys propis del comú 

d'aquell terme. Finalment una comissió municipal havia 

de posar-se d'acord amb el propietari sobre els llocs on 

s'haurien de situar les fonts. (03) 

Així, a principi del 1901 l'Ajuntament autoritzà 

Joan Llàcer, gerent de la societat de l'aigua de l'Alcoraia, 

la construcció de cinc quioscs, amb les fonts per a la 

venda de l'aigua, en llocs públics d'Elx. Un aniria a la 

plaça de la Mercè, al mateix lloc on era la font pública del 

municipi, la qual s'havia de traslladar a la plaça de Santa 

Isabel, "a espaldas de la iglesia de Santa María y junto a 

la Calahorra." Un altre es posaria a la plaça de la Fruita, 

un altre a la plaça del Raval, un altre a la plaça del 

Salvador i un altre a l'esquerra del pont. (04) I el 

15-08-1901, després de la representació de la Festa, 

s'inauguraren les fonts de l'Alcoraia. L'esdeveniment es 

consignà al llibre d'actes municipal, en considerar la seua 

importància per a la població: 

"la traída de las aguas de la Alcoraya a Elche constituye no solo 

un signo de progreso, sino también una mejora de positivos 

resultados, por no ser aquí abundante ese elemento de vida que 

tanto contribuye al embellecimiento y aseo de las poblaciones, 

con mayor motivo tratándose de una clase de aguas cuyas 

condiciones de potabilidad han confirmado plenamente los 

varios experimentos científicos practicados." 

El rector de Santa Maria beneí l'aigua de la font 

de la plaça de la Mercè, 

"abriéndose después todos los grifos que surtieron abundantes 

caños de cristalina agua, quedando con ello realizada una 

mejora que anhelaba la población." (05) 

Amb l'aigua de l'Alcoraia hi hagué un canvi 

important en l'abastiment, ja que aquesta aigua passà a 

tenir un gran protagonisme en la vida de la ciutat. La 

companyia que regentava el negoci era The Elche Water 

Works Company Limited i les fonts on es venia l'aigua 

eren uns quioscs modernistes de ferro forjat, amb peces i 

piques de marbre rosa, que foren un element significatiu 



 557 

de la imatge urbana de l'Elx de començament del segle 

XX. També els compromissos entre la companyia de 

l'Alcoraia i l'Ajuntament foren constants, sempre amb 

l'intent d'aquella d'obtenir concessions i beneficis del 

municipi. Així, el 1902, a proposta de l'empresa, 

l'Ajuntament acordà que, en lloc de fer l'acometuda i 

l'instal·lació d'aigua a l'hospital, com s'havien 

comprometut, es subministràs gratuïtament l'aigua 

necessària per a regar el passeig de la glorieta del Doctor 

Campello, incloent-hi la instal·lació de canonades. 

L'aigua a l'hospital es subministraria només en cas que hi 

hagués mancança i s'agotassen les de l'aljub d'aquell 

establiment. (06) En ocasions hi havia concessions de la 

companyia a la ciutat, com ara el 1903, quan l'Alcoraia 

concedí gratuïtament 6 m3 d'aigua diaris per al reg dels 

carrers, els quals s'havien de prendre de boques de reg 

col·locades a costa de l'Ajuntament i sota la vigilància 

dels dependents de la companyia. (07) En altres ocasions, 

es substituí l'aigua salada per l'aigua dolça en certes 

activitats depenents del municipi, com ara el sacrifici 

d'animals. En efecte, en la neteja de l'escorxador, sempre 

s'havia gastat, com hem vist, l'aigua de les sèquies Major, 

primer i de Marxena, després, però d'ençà el 1908 

començà a comprar-se sistemàticament per a aquest fi 

l'aigua de l'Alcoraia. (08) 

La importància d'aquesta aigua era tanta que en 

dues ocasions, el 1915 i el 1918, l'Ajuntament intentà 

comprar les instal·lacions i les fonts, però no pugué 

fer-ho perquè no hi havia diners disponibles. (09) La 

primera vegada, el 20-01-1915, en oïr els primers rumors 

de la venda de l'Alcoraia, l'Ajuntament nomená una 

comissió 

"para el caso que ésto fuera cierto, poder gestionar el 

Ayuntamiento su adquisición." (10) 

Les gestions foren llargues i costoses. 

L'Ajuntament no tenia diners "por el estado precario de la 

población" i es plantejà que els veïns suscriguessen 

accions, (11) a més d'aprovar subscriure un emprèstit. 

(12) Tanmateix, cap iniciativa no donà resultat i l'alcalde 

hagué de proposar que es desistís d'aquella compra, 

"aunque era sensible y doloroso hacer manifestación pública y 

solemne de que el vecindario no sentía entusiasmos por la 

mejora que supondría la adquisición de dichas aguas y no 

prestaba el apoyo y cooperación bastante para ello." 

Així, es van donar per acabades les 

negociacions, la qual cosa se li féu saber a l'empresa. (13) 

Uns anys després, el 20-09-1918, es van tornar a fer 

gestions per a comprar l'Alcoraia, tampoc ara reeixides, 

encara que originaren alguna discussió en el si del 

municipi. El regidor socialista Vives féu una proposta per 

a adquirir l'empresa i l'aigua i que se n'aprofitassen tant 

"las personas acomodadas, por medio de acometidas en sus 

domicilios, como la clase pobre." 

El tema quedà sobre la taula per a ser estudiat 

pels regidors, però Vives, en una nova mostra de la forta 

incidència de la premsa en els temes urbans, anuncià que 

publicaria el seu projecte en un periòdic el diumenge 

següent "para que todo el mundo lo pueda estudiar." (14) 

Notem també que amb aquest episodi amb l'Alcoraia 

s'inicià el servei domiciliari d'aigua potable a Elx. (15) 

Cap al 1924, però, començà a canviar l'actitud del 

municipi envers les conduccions de l'Alcoraia i la 

companyia que regentava l'explotació. Així, una vegada 

acabat el primer terme de la concessió, l'Ajuntament 

ordenà que es derrocàs el quiosc situat en la plaça 

d'Anselm Clavé (del Pont), per considerar que molestava 

al tránsit. La companyia encarregà a Sebastià Canales un 

plànol per a fer una nova font en un racó de la mateixa 

plaça, on no estorbàs, el qual du la data de novembre del 

1924. (16) 

Mentrestant, l'abastiment municipal d'aigua a la 

ciutat continuava nodrint-se des de l'antiga font de 

Barrenas. Ja el 1900 l'Ajuntament insistí en diverses 

ocasions en la necessitat de millorar la conducció de 

l'aigua, estudiant diversos projectes, però quan el juny 

d'aquell any es van destruir per complet 70 o 80 metres de 

la conducció, deixà d'arribar aigua a la ciutat. Davant 

d'aquella total mancança, l'alcalde ordenà que es reparàs 

d'immediat, utilitzant dues quadrelles d'obrers, els quals 

hi treballaren dia i nit. En aquesta ocasió, la situació de 

mancança d'aigua era tan greu que es van haver de tornar 

a obrir els pous de Santa Maria, com solia fer-se al set-

cents. (17) Altres reparacions afectaren a la conducció de 

distribució de l'aigua per dins de la ciutat, on 

habitualment eren substituïts els vells tubs de fang per 

canonades de ferro, com ara el 18-06-1904 quan, a la 

vista de les queixes dels veïns del raval perquè la font 

d'aquell barri no funcionava, s'acordà portar-hi l'aigua 

amb canonades de ferro. (18) El 1905 hi ha a les actes 

municipals més referències a rebuts de diners pagats als 

jornalers, els quals, com vam veure, feien funcionar 

també la bomba instal·lada "en el nacimiento del agua 

dulce" pel descens del nivell de l'aqüífer, la qual cosa era 

indicativa tant de l'escassedat d'aigua en la font com de 

l’intent municipal de resoldre el problema. (19) Així 

mateix, durant els primers anys del segle es continuaren 

fent petites despeses de reparació de la conducció i, fins i 

tot, el 1907, un regidor va proposar fer-la completament 

de nou, amb la qual cosa s'acordà que la Comissió 

d'Hisenda fes el plec de condicions per a contractar l'obra. 

(20) I el 1909 hi hagué nombroses reunions i contínues 

exposicions en el ple de l'Ajuntament sobre l'aigua dolça i 

la salada, tant per a queixar-se del mal estat de les 

conduccions com per a proposar reconstruir la conducció 

de la dolça o reutilizar la salada. (21) Tanmateix els anys 

1910 i 1911 l'Ajuntament féu un gran esforç per a reparar 

i reconstruir la conducció de l'aigua dolça, per a la qual 

cosa comptà amb la col·laboració tècnica del mestre Pere 

Navarro, qui aquells anys redactà importants projectes 

d'abastiment d'aigua. El primer comprenia la desviació i 

conducció de l'aigua potable des del naixemenet a Elx, i 

constava de memòria, pressupost i plec de condicions. 

Navarro hi exposava el problema crònic de la baixada del 

nivell de la font de Barrenas, la qual cosa feia que la 

conducció quedàs en sec. Per a solventar-ho el mestre 

plantejava refer la canal per dins del barranc al llarg dels 

primers quatre quilòmetres, com també afegir-li l'aigua 

d'una altra font, la de la Pesa o de Romero, situada 

dos-cents metres més amunt. (22) Un segon projecte 

redactat per Navarro el 1910, fou la reparació del tram de 
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conducció situat vora el pantà, sota el pic del Muró. 

Aquest projecte contenia abundants plànols de la serra i 

de les obres a construir. Segons Navarro, aquest punt 

sempre havia estat el més dificil de tot el traçat, 

"habiendo transcurrido muchos años el agua por canales de 

madera sobre pedraplenes en seco." 

En aquells mateixos moments s'havien ensorrat 

476 m. de conducció, els quals havien quedat sense 

canalització i havien deixat Elx sense aigua. (23) El 1910, 

el governador va permetre l'excepció del tràmit de 

subhasta per a fer la construcció del primer tros de "las 

tuberías para las aguas potables." Indicà, així mateix, que 

s'havia de fer el projecte i aprovar-lo, però la Corporació 

contestà que el projecte ja s'havia enviat a informe de la 

Jefatura d'Obres Públiques. 

Però en aquella mateixa sessió l'Ajuntament 

pensà demanar l'arquitecte Marcel·lià Coquillat que 

inspeccionàs el projecte i en fes un informe, i s'acordà 

pregar-li que vingués a Elx amb tal objecte. (24) Als pocs 

dies, el 22-07-1910, es va veure l'extens informe de 

Coquillat sobre l'aigua dolça. L'arquitecte exposava que 

havia fet una visita d'inspecció a les fonts de Barrenas i 

Romero, propietat municipal, i que considerava que les 

fonts produïen prou aigua i prou bona per a abastir la 

població. A l'informe es discutien i analitzaven els 

projectes del mestre Navarro, els quals li havia facilitat 

l'Ajuntament, es feia menció dels estudis d'Ibarra, de gran 

utilitat per a saber l'origen històric dels drets d'Elx sobre 

l'aigua, i es concloïa exposant la necessitat d'anunciar la 

subhasta per a adquirir les canonades de cement portland. 

(25) El 16-09-1910, Coquillat ja havia tornat "los planos, 

informes y proyecto para la traída de las aguas potables" i 

s'exposaven a la Corporació. Com havia projectat 

Navarro, una part de la conducció es desviava i es feia de 

bell nou mentre que una altra part es reparava. 

L'Ajuntament assenyalà data per a la subhasta de la 

reparació i per a l'adjudicació per concurs de la desviació. 

(26) 

El 07-10-1910 s'adjudicaren ambdues obres a 

Carles Anton i Boix, les de desviació i de nova conducció 

per 37.000 ptes. i la de reparació de la conducció existent 

per 15.500 ptes. Fou nomenat tècnic director Pere 

Navarro. (27) Durant les obres hi hagué modificacions en 

el projecte, ja que en anar a replantejar i veure les 

dificultats sorgides, s'acordà que la nova canonada anàs 

pel mateix lloc per on anava l'antiga, "para opviar [sic] las 

dificultades que se presentaban por el nuevo trazado." 

També s'acordà que Navarro fes un nou projecte de 

conducció entre Romero i Barrenas. (28) Encara el mateix 

1910 es pagava un rebut de 900 ptes. per un quilòmetre 

de reparació de la conducció existent. (29) També el 

tercer projecte de Navarro per a unir les fonts de Barrenas 

y Romero s'acabà el 1910 i constava de memòria, 

pressupost i plànols. El 09-12-1910 el va veure el Capítol, 

però quedà sobre la taula, ja que, segons sembla, hi havia 

problemes per les reclamacions que feien els regants de 

l'aigua salada, els quals al·legaven drets de propietat 

sobre la font de Romero. Ibarra, però, desmentí 

rotundament amb proves documentals que cap particular 

tingués cap dret sobre la font de Romero i demostrà que 

aquesta font era històricament propietat del comú dels 

veïns d'Elx. Així, als pocs dies s'aprovà el projecte del 

mestre Navarro, el qual, per cert, titulaven les actes 

municipals "de Romero a Barrenas", com el conegut llibre 

d'Ibarra escrit en aquells mateixos anys, De Barrenas a 

Romero. (30) 

L'any següent, el 1911, tota l'obra es trobava ja 

prou avançada i, per tal d'inaugurar-la com calia, a 

proposta d'alguns regidors, es comprà una font de ferro 

fos per a la plaça de la Mercè, un espai amb gran valor 

simbòlic per la seua vinculació amb l'abastiment d'aigua 

dolça. (31) El mateix 1911 es donà compte encara d'un 

quart projecte relatiu a l'aigua potable, amb memòria, 

plànols, pressupost i condicions facultatives, redactat per 

Pere Navarro. Aquest projecte es referia a la 

"instalación de cañería para la conducción de aguas a las fuentes 

de la población, desde el depósito a la plaza de la Merced", 

però la Corporació acordà deixar-lo sobre la taula per a 

estudiar-lo. S'autoritzaren, això si, les obres precises de 

reparació en 

"la antigua conducción y, si preciso fuere, proceder a la 

extracción de la tubería de hierro que, para el surtido de las 

fuentes de aguas saladas, se encuentra colocada desde el molino 

de Traspalacio hasta la plaza del Arrabal, con el fin de utilizarla 

en aquellos sitios que fuere preciso." (32) 

I tot al llarg del 1911 s'anà acabant l'obra per a 

portar aigua d'aquestes fonts de Romero i de Barrenas; en 

efecte, el 17-03-1911 el constructor avisava l'Ajuntament 

que ja es trobaven per a rebre 

"las obras de la traída de aguas, en el trayecto o trozo que 

comprende desde la fuente de Romero al enlace con la antigua 

cañería de canales de piedra"; (33) 

el 21-04-1911, el mateix contractista anuncià que havia 

acabat ja l'obra de reparació del "segundo y último trozo 

de la cañería del agua potable", (34) i el 23-06-1911, un 

nou escrit avisava que s'havia acabat també l'obra 

corresponent "a la limpieza y reparación de las minas de 

la fuente de Barrenas y trozo de la de Romero a ésta" i 

avisava al municipi perquè fes la recepció provisional. 

(35) El 01-05-1912 començà l'obra per a fer la conducció 

de distribució de l'aigua per dins del poble, des de la plaça 

de Baix fins la plaça del Raval, segons projecte de Pere 

Navarro, el cinqué que feia aquells anys relacionat amb 

l'agua potable. (36) Tanmateix, com sabem, per a pagar 

aquestes obres, el 24-05-1912 l'Ajuntament decidí vendre 

diversos 

"cuadros, marcos y tableros para dedicar el producto íntegro a 

las obras de conducción de las aguas potables." 

Entre ells hi havia un valuós llenç, Sant Ferran, 

del pintor Vicent López, com també diverses taules 

antigues. De la venda es van traure a penes 6.500 ptes. 

(37) Acabada l'obra de distribució de l'aigua per dins del 

poble i considerant-ne l'abundància, es va preveure 

instalar-la en les escoles de Santa Maria, de l'arxiu i de 

Sant Joan, posar fonts noves en la pescateria i en el barri 

del Carme, com també instal·lar boques de reg pels 

carrers, les quals aprofitarien també per a apagar incendis. 

(38) 

El 1912 es féu la recepció definitiva de l'obra 

dels trams de la conducció de l'aigua acabats el 1911 i, 
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com hem vist que acostumava a fer l'Ajuntament des del 

set-cents, s'aprofità la presència a Elx de l'enginyer Marià 

Luiña, contractista i director de les obres del pont Nou, 

perquè assessoràs la Corporació tant en la recepció adès 

esmentada, com en les obres que es feien per dins del 

poble. Luiña trobà que els trams acabats l'any anterior 

"se hallan en buen estado de conservación y con arreglo a las 

condiciones establecidas para la contrata." 

A més, féu unes interessants observacions sobre 

la poca aigua que arribava a Elx, "dado el vecindario 

existente en el casco de la población", com també sobre la 

conveniència d'augmentar aquest cabal, per tal 

d'aconseguir un bon servei. (39) Així, d'immediat es 

consideraven insuficients les importants obres que 

s'acabaven de fer i el 1913 hi hagué queixes per 

l'escassesa d'aigua; encara que segons l'alcalde allò que 

havia fet disminuir el servei era l'augment del consum i 

del nombre de fonts, com també la sequera que es patia. 

(40) Amb tot, es va descobrir cert desperfecte de la 

conducció, es va reparar i va tornar a pujar el nivell en el 

dipòsit i a reanudar-se normalment el servei. (41) Aquell 

any, tanmateix, el 31-12-1913, després de llargues 

discussions sobre l'estat de la conducció, s'acordà 

nomenar de nou Marcel·lià Coquillat perquè inspeccionàs 

les obres fetes pel contractista per dins del poble. (42) I 

als pocs mesos s'hagué de tornar a cridar Coquillat, ja que 

l'Ajuntament necessitava d'un arquitecte que signàs els 

plànols de la conducció d'aigua des dels dipòsits a les 

fonts per dins del poble, per tal de poder demanar una 

subvenció al Ministeri de Foment. Coquillat acceptà i 

signà el projecte des de Barcelona i l'Ajuntament l'envià 

immediatament a la Jefatura Provincial d'Obres 

Públiques. (43) 

Però malgrat les elevades inversion en obres, a 

penes tres anys després d'acabar-se les de la serra, el 

1914, la Corporació trobà que hi havia greus defectes en 

la conducció; amb tot, cal prendre amb prudència aquesta 

informació si tenim en compte l'extrema politització del 

consistori en aquells moments, la qual cosa feia que certs 

temes polèmics, com ara l'abastiment d'aigua, fossen 

utilitzats descaradament amb fins polítics. El cas és que, 

després d'una visita a la conducció des del mateix 

naixement, s'exposava que l'estat de les obres era 

"lamentable, por deficiencias de construcción y por la pésima 

calidad de los materiales empleados en ella, que acusan como 

consecuencia natural y lógica roturas frecuentes y el peligro de 

que uno de los puentes o acüeductos amenace inminente 

derrumamiento, porque atendiendo el contratista más que a la 

solidez de las obras a la presentación de la parte esterior, se 

observan a primera vista filtraciones y escapes de agua que 

revelan defectos de construcción tan marcados que ponen en 

riesgo de ruina próxima hasta la cimentación de las fábricas." 

I de nou es tornava a plantejar la necessitat de fer 

grans obres de reparació. (44) També Ibarra al seu llibre 

sobre el reg, editat el 1914, advertia que l'antiga 

conducció setcentista del bisbe Tormo es trobava 

inutilitzada i hi havia una forta sequera, la qual obligava a 

reparar-la. A més, la font de Barrenas es trobava ja seca i 

l'aigua de la font de Romero es pujava amb una bomba a 

la canalització que enllaçava amb la de Tormo. Ibarra 

advertia que aquesta era l'única aigua potable que tenia el 

poble en propietat i que, encara que no era de bona 

qualitat, era molt sol·licitada "por los pobres campesinos 

que se la llevan a largas distancias en cubas de madera." 

En aquesta època, els diferents materials emprats en la 

conducció, "arcaduces de barro, tubos de cemento y de 

hierro, canales de piedra y de madera descubiertas", 

originaven tantes filtracions que el municipi concertà per 

a l'abastiment l'aigua de les fonts de l'Alcoraia "poco 

menos que abandonado la propia." (45) 

La sensibilització envers el tema de l'aigua 

continuà sent enorme a meitat de la dècada dels deu i, 

malgrat les grans reparacions del 1910-11, la conducció 

es trobava en mal estat. Fet i fet, el 1916, l'alcalde demanà 

autorització per a posar trossos nous de conducció d'aigua 

"en muchos puntos, pues es tan ruinoso el estado de la 

actual, que hay gran número de fuentes sin agua." 

Manifestà, a més, que donava tanta importància a aquest 

assumpte que no estava disposat a emprendre cap altra 

obra "hasta dar cima a su propósito de abastecer 

convenientemente de agua a toda la población." (46) Però 

les notícies sobre el mal estat de la conducció es repetiren 

el 1920, encara que contínuament es pagaven rebuts per 

obres de reparació de "la cañería." Aquest any es 

comissionaren quatre regidors, els quals van revisar la 

conducció, 

"habiendo obtenido el convencimiento, dado el mal estado en 

que se halla, de que si en plazo breve no se atiende a su 

reparación, dejará de venir el agua a esta ciudad." 

Es deduia també que 

"los trozos que en peor estado se encuentran son aquellos en que 

el agua es conducida por canales de piedra, porque unas de ellas 

carecen de base, estando completamente voladas y amenazadas 

de caerse, y otras llenas de raices, árboles y plantas que 

obstruyen el paso de las aguas." 

Com que no es podien fer grans despeses, 

s'acordà 

"que se adquieran tubos de cemento armado de igual diámetro 

que los que hay colocados y se vayan sustituyendo por ellos las 

canales de piedra en los sitios en que se vaya obstruyendo el 

paso de las aguas." (47) 

El mateix 1920 l'alcalde en persona, acompanyat 

del mestre Penalva, anà a comprovar l'estat de la 

conducció i, després de veure-la, expressà a la Corporació 

el seu disgust per l'aigua que es perdia i per "el abandono 

y descuido que se revela en muchos trayectos." En el 

debat que seguí, un regidor exposà que, amb els comptes 

de 700 o 800 ptes. aprovats en cada sessió, "la cañería 

podía haber sido de plata" i, en canvi, el servei era 

deficient i les reparacions constants. S'insistí en que calia 

fer-la de ciment, encara que fos a poc a poc i a trossos 

curts. (48) 

Però malgrat les dificultats de l'abastiment, el 

servei devia ser quantiós, ja que, segons una estadística 

citada per Gozálvez, el 1923 hi havia a Elx quinze fonts 

públiques; cal considerar, a més, que la majoria de les 

cases tenien cisterna per a replegar l'aigua de la pluja. 

(49) Aquell any, poc abans de l'adveniment del directori 

militar, el 08-06-1923, l'Ajuntament encara tractà de les 

gestions que es feien per a comprar canonades d'acer per 
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a la conducció de l'aigua. (50) I també es va contractar la 

fabricació de tubs de ciment per a aquesta conducció,  

pagant-se un rebut de 1.109 ptes. per 10 tones de ciment 

el 14-09-1923. (51) Després del pronunciament militar, 

aquella tardor hi va haver grans pluges, les quals 

enrunaren quatre quilòmetres de conducció i, encara que 

la font de Barrenas vessava molta aigua, no n'arribava 

gens al dipòsit. L'alcalde envià una brigada d'obrers per a 

netejar la conducció "en el menor término posible." Es 

preveia, però, que els treballs havien de durar dos mesos 

com a mínim, per la qual cosa s'acordà nodrir les fonts 

amb aigua salada, 

"para que no falte agua en las fuentes públicas para usos 

domésticos, abrevar caballerías y obras." 

Així mateix s'acordà que l'Alcoraia mantendria 

la venda d'aigua a totes les hores del dia en la font de la 

plaça del Salvador. (52) El mes següent, però, ja s'havia 

acabat la reparació i les fonts d'Elx es trobaven de nou 

alimentades amb aigua dolça, encara que davant els 

problemes d'abastiment, l'alcalde proposà la construcció 

d'un segon dipòsit. (53) 

Una altra millora tècnica important establerta a 

partir del 1924 fou que les fonts públiques començaren a 

disposar d'aixeta. Aquest any, també a proposta de 

l'alcalde, s'acordà comprar "un grifo automático para las 

fuentes", per tal d'evitar que es pergués l'aigua. Primer 

se'n compraria una, d'aixeta, i si resultava bé, se'n 

posarien a la resta de les fonts. (54) El 1924 s'havien 

iniciat, així mateix, els treballs per a portar aigua a 

l'hospital i a l'asil i la Comissió Permanent veié un 

avantprojecte de l'enginyer Canales per a conduir l'aigua 

des del dipòsit a la població, acordant que es fes el 

projecte. (55) Tanmateix, les obres de conducció d'aigua a 

l'asil no es degueren fer ja que el 1927 el Ple insistia en la 

necessitat de portar l'aigua a l'asil de Sant Josep i a 

l'escorxador, a més d'instal·lar fonts en el carrer de la 

Reina Victòria, el pont del Rey i el barri de l'Asil. (56) 

L'Ajuntament Ple també va veure el 10-06-1924 

un projecte de Canales per a construir una nova 

conducció des del dipòsit del molí Nou fins la ciutat, el 

qual fou aprovat, acordant-se que la Comissió Permanent 

redactàs el plec de condicions per a traure'l a subhasta. 

(57) També el 20-02-1925 l'Ajuntament veié un escrit de 

la Junta Local de protección a la infancia y represión de la 

mendicidad, qui proposà deixar els diners per a fer 

aquesta conducció, 45.000 ptes, si l'Ajuntament li'ls 

reintegrava en quatre terminis. El Ple acceptà l'oferiment, 

vista l'imperiosa necessitat de fer l'obra per a poder 

abastir d'aigua el barri del Pont Nou, com també que no hi 

havia consignació en el pressupost municipal. (58) 

Assenyalem, en fi, que el 11-06-1926 el regidor Picó 

insistí en que l'abastiment d'aigua a les fonts del barri del 

Pont Nou era quasi inexistent i s'acordà que l'enginyer 

municipal fes "los estudios necesarios para la conducción 

de agua a dicho barrio." (59) Aquest abastiment d'aigua al 

barri del Pont Nou es considerà vital els anys vint, en 

consonància amb l'espectacular ocupació de la zona i es 

tractà en moltes ocasions. Així, el 1927 l'Alcoraia retirà la 

font que tenia a la plaça de la Fruita, i també es féu el 

mateix amb la font municipal que hi havia, a sol·licitud 

de Luís Roca de Togores, duc de Béjar, qui donà a 

l'Ajuntament, a canvi, 2.000 ptes. 

"por entender que con ello se beneficia grandemente el ornato 

público, ya que dicha plaza es uno de los sitios mas céntricos y 

frecuentados de la ciudad." 

Per tant, l'Alcoraia decidí portar aquesta font al 

barri del Pont Nou, al cantó dels carrers de la Reina 

Victòria i de Jordi Joan, i l'Ajuntament donà a l'empresa 

les 2.000 ptes. del noble, com també la canonada que, 

desde la plaça de Baix, travessava el riu i nodria la font 

pública situada en la mateixa cantonada de l'eixample on 

anava la de l'Alcoraia. Aquesta font, des d'aleshores, 

s'hauria de nodrir de la conducció que, segons es deia, 

baixava des de la plaça d'Espanya cap a l'Asil. (60) 
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04. CAP A LA MANCOMUNITAT DE CANALS DEL TAIBILLA 

 

Però, malgrat els intents que, com hem vist, féu el 

municipi per millorar la conducció setcentista, a partir 

dels anys vint es tornà a intentar augmentar la quantitat i 

qualitat de l'aigua cercant noves fonts d'abastiment. 

S'iniciava, així, el camí que portaria Elx, després de la 

guerra, a abastir-se a través del canal del Taibilla, el qual 

prenia l'aigua del riu Segura. Però abans, el 1927, segons 

l'alcalde, s'havien fet gestions amb els propietaris de 

l'aigua de Saix "para ver de aumentar el caudal de aguas 

potables en Elche" i es tractava, així mateix, de la 

construcció d'una nova conducció des de la font al 

dipòsit. (01) El mateix 1927 l'empresa Uralita oferia a 

l'Ajuntament fer aquesta nova conducció, amb un 

diàmetre de la canonada de 150 mm. i una pressió de 5 

atmòsferes, a un preu de 14 ptes. el metre lineal. (02) 

Però des d'aquell moment la solució de l'abastiment 

d'aigua a Elx ja es plantejà que havia de venir des de la 

mancomunitat de canals del Taibilla, la qual, 

efectivament, als anys quaranta, abastí d'aigua nombroses 

poblacions del sud del Pais Valencià i de Múrcia, des 

d'Alacant a Cartagena. 

Des d'un bell principi una bona part de l'opinió 

pública il·licitana en fou conscient de la necessitat 

d'augmentar el cabal d'aigua potable que arribava a Elx, 

portant-la d'altres llocs, si es volia dotar convenientment 

una població moderna com la nostra, ço és amb 43 i no 

amb 7 l/seg. Així, el periòdic Levante, el 1926, féu una 

visita a les fonts i escrigué un article que originà una certa 

polèmica, amb la participació dels periòdics Amanecer, El 

Obrero, i La Defensa. L'articulista de Levante proclamava 

la insuficiència d'aigua de les fonts de Barrenas i Romero 

i reclamava la necessitat de cercar altres fonts per a 

abastir Elx: 

"la célebre fuente de Barrenas, la primitiva que nos legara el 

gran Obispo Tormo está hoy en actividad después de estar 

algunos años seca, pero en cantidad tan escasa que apenas si 

representa la décima parte del caudal; la fuente de Romero es la 

que realmente produce la escasa cantidad de agua que tenemos. 

Probamos las aguas y nuestra decepción fue mayor: nuestras 

aguas, después de escasas son malas. [...] La opinión pública 

ilicitana [...] cree que tiene en el río Tarafa unos veneros 

importantísimos, con caudal suficiente para abastecer Elche tal 

debe ser abastecida una ciudad moderna; y cuyas aguas tienen 

una potabilidad grandísima en el punto que nacen, la cual se 

pierde durante su conducción por atravesar ciertos terrenos 

salitrosos [...] La realidad es que Elche carece de aguas potables, 

ya que ni las de Barrenas ni las de Romero lo son y además no 

tienen caudal suficiente para su abastecimiento si se ha de 

pretender dotarle de este preciado elemento en la cuantía 

correspondiente a su rango de gran ciudad. El problema es de 

falta de agua, no de conducción. Hay que adquirir agua para 

Elche, limpia, sana, potable, y en cantidad suficiente para 

atender sus necesidades: después de adquirida serà el momento 

de hablar sobre su conducción. Elche necesita 43 litros de agua 

por segundo y solo tiene 7." (03) 

Com a conclusió del debat sobre si era o no bona 

i suficient l'aigua potable de què es disposava a Elx, 

l'alcalde dirigí una carta oberta a Levante on afirmava la 

necessitat de comptar amb una aigua millor i amb més 

quantitat, com ja havia informat l'enginyer Canales: 

"una de nuestras más completas satisfacciones sería la de dotar 

cuanto antes a nuestro pueblo de sanas y abundantes aguas 

potables, conforme a las exigencias de la vida moderna y 

respondiendo a la importancia creciente de nuestra querida 

ciudad. A este fin se han hecho y se están ejecutando algunas 

gestiones aunque hasta ahora no hayamos conseguido el 

resultado que anhelamos. Pero mientras se hacen trabajos en 

busca de nuevos alumbramientos [...] bueno será que no 

abandonemos [...] la conducción de las aguas que nos legaron 

nuestros mayores. Por lo tanto, esta presidencia [...] proyecta 

para el próximo año construir un nuevo Depósito de mayores 

dimensiones que el actual para recoger las aguas sobrantes que, 

de vez en cuando, van a la Acequia Mayor y una nueva tubería 

que evite la continua pérdida de aguas y de capacidad para los 

manantiales que se puedan adquirir." (04) 

En aquest ambient, el 14-12-1927 l'Ajuntament 

Ple va veure el reial decret 

"relativo a los abastecimientos de aguas de la base naval de 

Cartagena y de las poblaciones de Murcia, Cartagena, Orihuela 

y otras." 

Segons l'acta de la sessió, un regidor, Antoni 

Bonete i Pomares, 

"explicó la importancia y beneficios que puede reportar a las 

poblaciones la Mancomunidad a que se refiere la disposición 

legal que acaba de leerse, y propuso que el Ayuntamiento 

acordase en principio el ingreso de este Municipio en la referida 

mancomunidad." 

Aquesta adhesió s'acordà immediatament per 
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unanimitat de tota la Corporació, que autoritzà l'alcalde 

"para que en nombre y representación del Ayuntamiento 

concurra con la representación legal del mismo a cuantas 

reuniones fueren precisas para la redacción de los Estatutos por 

que ha de regirse la mancomunidad." (05) 

Als pocs dies, el 20-12-1927, l'Ajuntament d'Elx 

aprovava els estatuts de la Mancomunitat. (06) Però 

malgrat la seua creació, les obres no es van començar 

d'immediat i el 1928 el Ple tornava a debatre la necessitat 

d'asegurar l'abastiment d'aigua potable mitjançant la 

reparació de la conducció que portava l'aigua des de les 

fonts d'Asp. (07) Fet i fet aquest any l'Ajuntament aprovà 

un projecte de l'enginyer Canales per a construir una nova 

conducció 

"para las aguas potables de esta ciudad, desde el barranco 

llamado de Fernando hasta el depósito que hay en las 

inmediaciones del Molino Nuevo." (08) 

La qüestió de l'abastiment de l'aigua potable fou 

també prioritària per als ajuntaments posteriors a la 

Dictadura. Així, com ja hem esmentat, en febrer del 1930, 

amb la reconstitució dels ajuntaments espanyols pel 

general Berenguer, el regidor socialista Josep Hernández i 

Rizo, demanà que es nomenàs una comissió per a estudiar 

el problema de l'abastiment d'aigua potable a la població, 

la qual cosa es va aprovar però no tingué cap repercussió 

pràctica. (09) També el 17-09-1930 es donà compte a 

l'Ajuntament d'un projecte fet per l'aparellador municipal 

per a la construcció d'un nou dipòsit per a l'aigua potable, 

potser el mateix anunciat per l'alcalde el 1926. Tanmateix 

aquest projecte no es va aprovar, sinó que quedà per a ser 

estudiat i donar compte en una altra sessió. Així mateix 

s'havien de fer les condicions facultatives i econòmiques 

per a traure l'obra a subhasta. (10) Tanmateix, en la sessió 

següent de l'Ajuntament s'acordà que el projecte de 

dipòsit d'aigua potable havia de ser redactat per l'enginyer 

Sebastiá Canales, a més de "redactar y tramitar el 

expediente en debida forma", ja que s'hi havien observat 

diverses deficiències, les quals, però, no consten a l'acta. 

(11) 

La dotació de l'aigua potable fou també una de 

les qüestions pendents citades el 22-04-1931, quan 

l'alcalde republicà exposà el seu pla mínim de projectes 

per a Elx. (12) Ara bé, en lloc d'intentar reparar la 

conducció antiga, i a diferència del que havien fet les 

anteriors corporacions, l'Ajuntament republicà centrà els 

seus esforços en engegar i participar en la mancomunitat 

del Taibilla. Així, al poc de la constitució, el 07-05-1931, 

ja es nomenà un representant perquè anàs a Madrid, 

juntament amb els representants dels altres pobles de la 

mancomunitat, per a fer avançar el projecte. Un bon 

exponent de les esperances que hi havia dispositades eren 

les optimistes manifestacions del regidor Hernàndez i 

Rizo, qui exposava que 

"de ser cierto el caudal de agua que ha de contener el pantano, 

los proyectos son de una grandiosidad y conveniencia que 

entusiasma." 

Segons els seus càlculs, correspondrien 400 

litres d'aigua per habitant (i dia?), "cifra que no alcanza 

ninguna capital del mundo." (13) No tornem a tenir 

noticies de l'activitat de la mancomunitat del Taibilla fins 

després del 1939, però fins i tot en plena guerra, el 1937, 

seguia funcionant, o existia, si més no, aquesta 

mancomunitat en la qual el Consell municipal nomenà 

representant precisament en la persona de l'alcalde 

Hernàndez i Rizo. (14) 

Però els anys de la República, també des de les 

fulles de la premsa es continuà insistint en la necessitat de 

reformar i millorar les instal·lacions i infraestructures per 

a l'abastiment d'aigua potable. Així, el 31-05-1931, des 

del periòdic El Ilicitano s'exposava la necessitat de 

reparar la conducció existent: 

"desde que el popular exalcalde D. Vicente Sansano Fenoll, 

restituyó las aguas del pueblo que estaban totalmente perdidas 

cuando él ocupó la alcaldía, ha venido la prensa local 

ocupándose de este importantísimo problema, y ninguno, 

absolutamente ninguno de los alcaldes que sucedieron al Sr. 

Sansano, ha continuado la obra magna por aquel emprendida, a 

pesar de haberlo prometido todos. En diferentes ocasiones 

hemos dicho la conveniencia de hacer las gestiones debidas para 

dotar a Elche de aguas potables que tanto tiempo está 

necesitando, e interín aconsejábamos que en primer lugar se 

debía asegurar el agua que el pueblo tiene, recomendábamos 

que debía hacerse una nueva tubería, desde el nacimiento hasta 

el depósito con el fin de que no se desperdiciase una sola gota 

de tan preciado líquido. Han transcurrido ya veinte años que el 

Sr. Sansano abandonó la Alcaldía y todavía llega el agua al 

depósito por el mismo cauce, desperdiciándose gran parte de 

ella. Si nada más se hubiera hecho cada año medio kilómetro de 

buena tubería, a estas horas no tendríamos que lamentar el 

peligro que se nos viene encima este verano, si la providencia 

no lo remedia con una buena lluvia para conservar en los 

depósitos de las casas una poca agua, que hoy están casi en 

totalidad secos." (15) 

Durant els anys trenta, però, la qüestió es 

complicà amb les epidèmies que es patiren a Elx, 

atribuïdes pels metges a l'escassedat i la mala qualitat de 

l'aigua potable i durant el bienni negre, el 30-01-1935, el 

governador arribà a crear una comissió municipal perquè 

estudiàs el projecte de portar aigua potable a Elx, 

"por ser esta, según la inspección provincial de sanidad, la única 

solución a la fuerte endemia tífica que tantos perjuicios ocasiona 

a la economía de esta ciudad." (16) 

També uns anys després, entre el 1937 i el 1938, 

l'abastiment d'aigua a la població i l'intent de fer una nova 

conducció, sense disposar de ciment, rajoles ni 

canonades, amb l'economia de l'Estat en funció de les 

necessitats de les fàbriques de guerra, fou un episodi 

heroic i impossible de la gestió urbanística de 

l'Ajuntament d'Elx. La narració dels llibres d'actes de les 

sessions municipals és realment èpica. Aquest episodi 

s'inicià el 04-08-1937, quan el Consell tractà dels 

problemes que hi havia en l'abastiment d'aigua a Elx, 

especialment, com hem dit, per les malalties epidèmiques 

que s'originaven com a conseqüència de la mancança 

d'aigua. L'Alcoraia obrí noves mines en les seues fonts 

per tal d'augmentar el cabal que subministrava al poble i 

l'alcalde comunicà al Consell municipal que, després de 

fer gestions, havia aconseguit que les Aigües de Saix, 

d'on es subministrava la ciutat d'Alacant, cedissen 290 m3 

diaris a l'Ajuntament d'Elx. Es proposava, doncs, que 
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aquesta aigua vingués a través de les conduccions de 

l'Alcoraia, mitjançant la construcció de cinc quilòmetres 

de canonada, ja que, així, el cost seria menor que si es 

portava per la conducció municipal, amb un trajecte més 

llarg fins l'inici de la conducció existent. Vista l'exposició 

de l'alcalde, l'Ajuntament acordà començar les obres 

d'immediat. (17) Als pocs dies, també l'inspecció 

provincial de sanitat demanava que l'Ajuntament 

resolgués el problema de l'escassedat d'abastiment d'aigua 

per tal de combatir l'epidèmia de febre tifus que es patia a 

Elx, la qual cosa es devia, segons sanitat, "a la falta de 

agua en cantidad y pureza suficiente." El Consell 

municipal acordà que es compràs tota l'aigua de Saix que 

es pogués. En aquesta ocasió, però, no es nomenaren per 

a res les instal·lacions de l'Alcoraia, sinó que s'acordà fer 

les conduccións fins la canonada que venia des d'Asp a 

Elx. A més, l'arquitecte municipal, Pérez i Aracil havia de 

fer un projecte d'abastiment amb tota urgència, 

"estudiando las disponibilidades y la densidad de 

población", preveent gastar, si calgués, fins i tot l'aigua 

dels canals de Regs de Llevant prèvia l'ubicació d'una 

estació depuradora. (18) 

Per a fer la nova conducció de l'aigua s'acordà 

augmentar els impostos sobre els productes fabricats a 

Elx, l'Estat havia d'enviar dos enginyers de València a 

dirigir l'obra i es demanà el projecte de Sebastià Canales 

de conducció d'aigua des de les fonts d'Asp, per si de cas 

pogués servir. L'enginyer l'envià immediatament i s'oferí 

a col·laborar amb l'Ajuntament en tot allò que calgués, 

oferiment que acceptà el Consell municipal. (19) El 

28-09-1937, la subsecretaria d'armament i municions 

oferí al Consell fer conjuntament obres per a abastir 

d'aigua les fàbriques de guerra d'Elx. Com ja havia previst 

el municipi, es projectava prendre l'aigua de la conducció 

de Saix a Alacant en el pla de Montfort i, seguint el llit 

del Vinalopó, conduir-la fins la ciutat. Segons la 

subsecretaria, la conducció havia de tenir setze 

quilòmetres de llargària, dels quals oferia fer els set 

primers, des de la conducció de Saix a Alacant fins 

l'origen del canal de desviació del Vinalopó, mentre que 

la resta l'hauria de costejar el municipi. Si s'acceptava el 

tracte, el Consell hauria d'assortir les indústries de guerra, 

fins 300 m3 diaris d'aigua destinada només a l'ús 

industrial, no dels treballadors. L'Ajuntament acceptà la 

proposta i s'inicià un seguit de costoses gestions, 

reflexades setmana rere setmana a les actes de les sessions 

de l'Ajuntament, per a construir la part de conducció que 

li pertocava. (20) 

A finals d'aquell any, el 29-12-1937 es donà 

compte al Consell del projecte redactat per l'arquitecte 

municipal per a abastir d'aigua la ciutat, el qual s'acordà 

aprovar i exposar al públic. (21) Aquest projecte substituí 

l'antic de Canales i, d'acord amb ell, s'inicià el tràmit i 

l'obra. Pocs dies després, s'acordava comprar 

"la tubería de la casa Uralita, pues esta empresa es el único 

productor que, actualmente, tiene existencias y elementos 

completos de fabricación." 

De tota manera, la fàbrica, per mor de la guerra, 

no disposava de tubs i es van haver de fer gestions amb 

l'Ajuntament de Vic, qui tenia una partida que no pensava 

utilitzar i una part de la qual l'havia cedida ja a la 

subsecretaria d'armament per a la part de conducció que li 

pertocava construir. Mentre feia aquestes gestions a Vic, 

on es trobava acompanyat de l'arquitecte municipal, va 

morir d'accident l'alcalde Hernàndez i Rizo, "Cucala", la 

qual cosa commocionà profundament la població. 

Després del trasllat de les despulles, del soterrar i de les 

condolences, el 05-01-1938 s'acordà demanar a 

l'Ajuntament de Vic la cessió d'aquells tubs que li 

sobraven i que Elx tant necessitava. (22) 

S'arribà a celebrar el contracte entre 

l'Ajuntament d'Elx i la casa Uralita, per un import de 

556.165 ptes. i, així mateix, la cooperativa Pablo Iglesias 

féu un préstec per un total de 320.000 ptes., a les quals 

quedaren reduïdes les 600.000 ptes. que, en un principi, 

s'havien aparaulat, ja que el 19-01-1938 el nou alcalde 

considerava que amb aquesta quantitat ja n'hi hauria prou. 

(23) Tanmateix, mentrestant, Pérez i Aracil se n'hagué 

d'anar a Barcelona, reclamat per la secció central d'obres 

de la subsecretaria d'armament i, com que l'aparellador 

Martínez i Quesada es trobava empresonat, l'Ajuntament 

no disposava de cap tècnic per a dirigir l'obra i, fet i fet, 

segons l'acta municipal del 20-04-1938, l'oficina tècnica 

es trobava tancada. En aquesta data ja es feia l'obra 

d'instal·lació de la conducció, però s'advertia que alguns 

dias s'haurien d'aturar els treballs per manca de ciment. 

L'Ajuntament demanà Pórez i Aracil que tornàs, però 

aquest contestà dient que havia estat mobilitzat el seu 

reemplaçament. En una altra acta municipal també es 

donava compte que un tren, amb vagons carregats amb 

material d'uralita destinat a la conducció d'Elx, havia estat 

bombardejat i tot el material s'havia inutilitzat. (24) I el 

01-06-1938 es donava compte al Consell que ja no es 

podia fer més obra en la nova conducció, ja que tot el 

material era necessari per a les fàbriques de guerra i ja no 

se'n servia a ningú. (25) 

Per fi, després de diverses advertències de la 

subsecretaria dient que el Consell municipal havia 

d'acabar la seua part, de diverses consultes de 

l'Ajuntament al governador, dificultades també pels 

bombardeigs que patia Alacant, la subsecretaria 

d'armament, interessada en portar aigua a les seues 

fàbriques de guerra, es féu càrrec de tota la conducció 

d'aigua des de la conducció general fins Elx. Però, a tot 

això, era ja finals de juliol del 1938. (26) I l'obra s'hagué 

d'aturar sense que arribàs a cap resultat efectiu el gran 

esforç fet per l'administració republicana, ja que als 

llibres d'actes municipals no tenim ja més notícies de la 

conducció de l'aigua fins el 1939, quan, després de la 

guerra, es donà compte que calia reemprendre aquesta 

obra, utilitzant alguns tubs i materials que havien quedat 

disponibles. 
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05. AIGUA SALADA 

 

A la vegada que s'intentava augmentar i millorar l'aigua 

potable, durant el començament de segle l'aigua salada 

seguí tenint una gran funcionalitat, ja que continuaven 

havent les fonts i fent-s'hi reparacions. Així, el 1902 

diversos veïns del carrer de Sant Joan demanaven "la 

composición de la fuente de agua salada que existe en la 

misma" i l'Ajuntament acordà que 

"inmediatamente se practiquen las obras necesarias, incluso la 

traslación de dicha fuente a otro sitio más a propósito de la 

misma calle, con el fin de evitar que las aguas se encharquen y 

produzcan malos olores y focos de enfermedades." (01) 

Aquests anys es repararen també les conduccions 

de l'aigua salada, encara que en unes quantitats molt 

escasses, com ara el 1903 quan es pagaren 78 ptes. per 

certa obra. (02) I com es feia amb la conducció de l'aigua 

dolça, a la de la salada també se substituïren els antics 

tubs de fang per canonades de ferro. El 1904 es féu aquest 

canvi des de la presa de l'aigua salada fins la plaça de la 

Fruita, 

"por considerar de necesidad este cambio para evitar la pérdida 

de aguas y los gastos que ocasionan las continuas roturas de la 

cañería." (03) 

Els anys següents, segons les actes municipals, 

hi hagué diverses reparacions en la conducció de l'aigua 

salada, però Ibarra advertia que es tractava de la 

conducció de l'aigua dolça, segons li van dir els mateixos 

obrers que havien fet l'obra i afegia que l'error de 

l'escrivent es devia a que les conduccions d'ambdues 

aigües eren les mateixes: 

"todas las composturas eran referentes a la cañería del agua 

dulce, pero, por discurrir por las antiguas tuberías del agua 

salada, se confundían con aquella canalización." (04) 

Malgrat aquesta ambiguitat en les notícies de les 

actes municipals, allò cert és que cap als anys 1909 i 1910 

es va produir una important revalorització de l'aigua 

salada. No sols es féu l'important obra ja esmentada de la 

desviació de la sèquia Major per la vora del Pantà, 

dirigida per l'enginyer Lafarga, sinó que també hi hagué 

propostes de fer abastiment domiciliari d'aigua salada i, 

fins i tot, de tornar a ficar l'aigua salada en els dipòsits, 

conduccions i fonts de l'aigua potable, per la mancança 

d'aquesta i, és evident, també perquè la companyia de 

l'Alcoraia subministrava una aigua de millor qualitat, per 

la qual, això sí, s'havia de pagar. 

Com a mostra de l'enginy i el tarannà dels 

prohoms locals de començament de segle, és de destacar 

la iniciativa que presentà el 1909 Pasqual Mollà i Coves, 

qui, a més d'home de negocis, era regidor. Mollà sotmeté 

a la consideració de la Corporació un projecte seu per a 

l'instal·lació i explotació particular d'una xarxa de 

conduccions d'aigua salada a domicili: 

"Tomándola un depósito en la parte Norte serán encausadas por 

medio de cañería y llevadas por acometidas a domicilio, cuya 

esplotación particular será por espacio de veinticinco años, 

quedando a los noventa y nueve dicha empresa y explotación a 

beneficio del Municipio." 

Segons l'acta, l'Ajuntament comprengué que 

"el referido proyecto puede ser de utilidad general para este 

vecindario, dadas las pésimas cualidades que las aguas tienen en 

el presente para consumo y servicio doméstico de las casas y las 

que sirven para riegos y calles." 

Però, malgrat aquest declarat interès del projecte, 

s'acordà l'estudi i l'informe per la Comissió de Policía i 

Obres i per una altra comissió especial formada per quatre 

regidors més. Als pocs dies s'acceptà el projecte de Mollà 

"ofreciendo el abastecimiento de aguas de las llamadas 

saladas a esta población." (05) Però, com era d'esperar, no 

tenim cap notícia que aquest projecte es posàs en pràctica. 

Un altre acord, absolutament extemporani també, relatiu a 

l'aigua salada, fou el de dur a efecte el projecte d'abastir la 

població 

"de aguas limpias y abundantes de las llamadas saladas, 

aprovechando para ello el depósito, cañerías y fuentes de las 

aguas de Aspe, que hoy no se utilizan por falta de aquellas." 

(06) 

La ciutat, per fortuna, es trobà immersa 

immediatament en l'assumpte de la renovació de la 

conducció de l'aigua potable encapçalada per l'alcalde 

Sansano i no se'n va saber res més d'aquests curiosos 

projectes. Així, el 1911 un regidor demanava la cosa 

contrària: que es fessen gestions perquè la font d'aigua 

salada de la plaça de la Fruita fos d'aigua dolça. (07) Amb 

tot, encara durant la primera dècada del nou-cents, i 

malgrat l'ús cada vegada més freqüent de les sèquies de 

reg que portaven l'aigua salada com a clavegueram de la 

població, els particulars d'Elx mantenien el costum 

d'aprovisionar-se dins les cases d'aigua salada d'aquestes 

sèquies de reg per a l'ús domèstic. Així, com hem vist que 

es feia sovint durant els segles anteriors, encara el 

16-01-1909 diverses veïnes del barri de Sant Jeroni 

demanaren permís 
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"para colocar una trapa para poder extraer agua para servicio 

doméstico." (08) 

La desaparició a poc a poc d'aquest abastiment, 

però, era un fet. Així, l'última notícia que en tenim és del 

1912, quan un regidor insistí en que s'alçàs el tub de ferro 

de l'aigua salada que hi havia entre el molí del rerapalau i 

el raval de Sant Joan, per tal d'utilitzar-lo en la conducció 

de la dolça que s'havia de fer per dins de la població. I fet 

i fet, als pocs dies començaren a alçar-se aquests tubs de 

ferro. (09) 

 

NOTES  

(01) Libro de Cabildos, acta del 14-06-1902, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 29-08-1903, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 09-07-1904, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 27-06-1908, AHME. Pedro Ibarra, "Índex 

de remissions a capítols i sitiades", vol. 5, p. 452. 

(05) Libro de Cabildos, actes del 14-07-1909 i 30-07-1909; llig. 

7, exp. 55, AHME. Vicente Gozálvez, La ciudad de Elche, 

1976, p. 127. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 12-01-1910, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 24-02-1911, AHME. 

(08) Llig. 7, exp. 50, AHME. 

(09) Libro de Cabildos, actes del 01-05-1912 i 08-05-1912, 

AHME. 

 

06. QUIOSCS 

 

Des de meitat del vuit-cents van aparèixer a les ciutats 

construccions de caràcter lúdic, més o menys efímeres, 

com ara quioscs, templets, etc., que foren un dels trets de 

la imatge de la ciutat vuitcentista. (01) Als anys vint 

arribaren a Elx alguns d'aquests nous elements de l'escena 

urbana i, a més dels quioscs d'aigua de la font de 

l'Alcoraia, característics de l'inici del segle, es construiren 

molts quioscs, els quals, habitualment, se situaven en el 

poble antic, a la Glorieta, plaça de Baix, passeig de 

l'Estació, però també en els nous barris del nou-cents, 

com ara els carrers de la Reina Victòria i de Velarde. 

Els primers quioscs dels quals tenim notícia es 

van situar, com era d'esperar, a la Glorieta, el punt central 

de l'Elx del començament del segle, i eren establiments 

alimentaris. Així, el 1907 es presentà una sol·licitud per a 

instal·lar "una horchatería repostería bajo el templete de 

la plaza del Dr. Campello" i l'Ajuntament ho envià a 

informe de la comissió pertinent. (02) El 1908 es veié una 

altra instància, de Josep Rico, per a instal·lar un quiosc en 

el cantó nord-est de la Glorieta, destinat a la venda de 

refrescs, periòdics i tabacs. La Corporació l'autoritzà però 

amb diverses condicions sobre la grandària del quiosc, els 

articles que s'hi podrien vendre, la mesura de les portetes, 

l'horari d'obertura, etc. La documentació presentada per 

Rico per a fer aquest quiosc incloïa un plànol, dibuixat 

d'una forma molt grollera, que contrasta amb els 

presentats quinze anys després. (03) El 1909 demanà 

instal·lar un altre quiosc en la Glorieta la propietària del 

teatre circ, la qual presentà una instància amb un plànol 

per a fer, enfront del carrer de Sagasta, un quiosc on 

s'havien de vendre entrades per al seu establiment, ja 

anomenat aleshores "Cursaal." (04) 

Els anys vint es popularitzaren aquestes construccions en 

la via pública, especialment als passeigs, molts dels quals 

han arribat als nostres dies. Generalment es volia 

instal·lar quioscs a llocs centrics, com ara el 1922, quan 

se'n demanaren un al passeig de l'Estació, un altre a la 

plaça de Joaquín Costa, cantó a Velarde, i un tercer a la 

plaça de Baix. (05) També el 1922 es demanà un quiosc 

per a refrescs en l'eixample, "en el ángulo que forman las 

carreteras en el Barrio del Nuevo Puente", ço és en la 

confluència dels carrers de la Reina Victòria i de Jordi 

Joan, el punt central del nou barri, el qual va ser conegut 

popularment, més endavant, com la farmàcia de la Penya. 

(06) En ocasions, els projectes de quioscs estaven fets per 

artistes locals, com ara el que presentà el 30-11-1924 

Ramon Macià i Coves per a la plaça de Baix. El plànol 

que s'incloïa estava signat per "P. Pérez, pintor", i era una 

interessant mostra de dibuix a llapis. La proposta, per 

cert, fou desestimada. (07) En altres ocasions, el dibuix 

seguia sent popular, com ara un altre quiosc demanat pel 

mateix Ramon Macià i Coves el 24-12-1924 que anava a 

la Glorieta. (08) 

Ja als anys trenta, les sol·licituds per a posar 

quioscs en via pública es multiplicaren. Anaven destinats 

a la venda  de diaris, de llibres, de bunyols, de xurros, de 

refrescs, etc. i es posaven arreu la ciutat consolidada, a la 

plaça de Baix, al carrer de la Reina Victòria, a la plaça del 

Pont, etc. (09) 

 

NOTES  

(01) Juan Calduch, El ciclo de la Academia en Alacant, 1988, 

vol. 1, p. 386-0387. 

(02) Libro de Cabildos, acta del 04-05-1907, AHME. 

(03) Ibídem, actes del 16-05-1908 i 30-05-1908; llig. 21, exp. 

74, AHME. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 08-05-1909, AHME. 

(05) Llig. 21, exps. 76, 78, i 79, AHME. 

(06) Libro de Cabildos, acta del 29-09-1922; llig. 21, exp. 77, 

AHME. 

(07) Llig. 21, exp. 81, AHME. 

(08) Llig. 21, exp. 82, AHME. 

(09) Ayuntamiento Pleno, acta del 13-07-1932, AHME. 

 

07. FERROCARRIL A NOVELDA 

 

Durant tot el començament de segle continuà pendent, 

com hem vist, la instal·lació del ferrocarril de Novelda a 

Crevillent per Asp i Elx, per al qual, com sabem, el 

Govern ja havia fet concesions el segle XIX. Aquest tema 

fou molt tractat per la premsa local i era un dels que es 

van incloure en el programa mínim. Aquests anys hi va 

haver també noves concessions, com ara el 1902, quan la 

Direcció General d'Obres Públiques autoritzà Amadeu 

Prats i Gili 

"para que pueda practicar en dos años los estudios de un tranvía 

con motor de vapor desde Novelda, pasando por Aspe y por la 

carretera que se dirige a Orihuela y Murcia, terminando en 

Crevillente, con un ramal desde Aspe por Elche a terminar en 

Santa Pola." (01) 

També el 1910, en plena eufòria per haver 

conseguit que l'Estat construís el pont Nou, a més d'un 
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crèdit per a fer les escoles graduades (el qual, però, com 

hem vist, no s'utilitzà), l'Ajuntament acordà demanar la 

construcció del ferrocarril d'Elx a Novelda, ja no tan sols 

com a tramvia d'unió entre les poblacions de Crevillent, 

Elx, Asp i Novelda, sinó com la millor manera d'enllaçar 

directament des d'Elx amb la via d'Alacant a Madrid. (02) 

I encara el 1923, després del pronunciament de Primo de 

Rivera, l'alcalde explicà les gestions fetes a Madrid amb 

els representants d'Asp i de Novelda perquè la Compañía 

de Ferrocarriles Andaluces construís el ramal d'Elx a 

Santa Pola. (03) Com sabem, però, malgrat tots aquests 

continuats intents i propostes, a partir dels anys següents 

la potenciació i el desenvolupament de les indústries 

automobolística i petroliera, i la intensa promoció de 

l'automòbil privat i del transport per carretera implicaren 

que els resultats no fossen positius. Així, arreu el país 

l'inicipient teixit ferroviari s’aturà, primer, i començà a 

desmantellar-se, després, i, per tant, mai no es construí el 

ferrocarril d'Elx a Novelda, amb conseqüències greus per 

a la comunicació ferroviària entre la nostra ciutat i la 

Meseta. 

 

NOTES  

(01) Libro de Cabildos, acta del 12-07-1902, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 25-02-1910, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 26-12-1923, AHME. 

 

08. TREN XITXARRA 

 

El primer medi de transport públic a l'interior de la ciutat 

d'Elx fou un tramvia, conegut popularment com a tren 

Xitxarra, el qual anava des d'Alacant a Crevillent per la 

mateixa carretera d'Alacant a Múrcia i passava, per tant, 

per la Corredora, pel pont Vell i pel carrer Major del Pla, 

on tenia diferents parades. Com hem vist, a final del vuit-

cents hi hagué nombrosos intents per a instal·lar aquest 

tramvia, però no fou fins l'inici del nou-cents que 

començaren els treballs. El 1902 l'alcalde convocà els 

comerciants, propietaris i industrials d'Elx per a 

recomanar-los que ajudassen materialment i moralment el 

tramvia d'Alacant a Crevillent, el qual es trobava en 

projecte. En aquella reunió es van discutir les tarifes i la 

situació de les estacions o punts on podrien carregar-se 

les mercaderies. (01) 

La via d'aquest tramvia "de motor de vapor" es 

començà a posar el 03-01-1904; el 28-07-1904 arribà a 

Elx el primer comboi, que portava materials, i el 

30-12-1904 s'inaugurà la línea. Durà poc, però, aquest 

tramvia, ja que, com assenyala Gozálvez, el 1912 el 

Ministeri de Foment publicà una ordre per la qual 

s'anunciava el final de la concessió i s'anà desmuntant o 

es deixaren abandonades les instal·lacions. (02) Cert és 

també que els conflictes entre l'Ajuntament i la població i 

la companyia concessionària foren constants, tant perquè 

els tramvies feien malbé els carrers com perquè hi feien 

nosa. Així, quan el 21-05-1904 l'Ajuntament va veure la 

demanda de la companyia per a fer algunes variacions 

projectades en el traçat de la travessera perquè els vagons 

poguessen prendre millor els revolts, l'Ajuntament no 

trobà inconvenient en que es fes aquesta variació, 

"pero obligándose la compañía a retirar la vía de apartadero de 

la plaza Mayor en el término de un año, y sin que nunca pueda 

tener material en dicha plaza." (03) 

De tota manera, el traçat que es començà a fer 

tampoc no va complaure l'Ajuntament perquè es creuava 

la carretera dues vegades a l'altura de l'hort de Gil, 

probablement perquè els tramvies tinguessen uns girs més 

oberts. Però a la vista de l'incomoditat i del perill 

d'aquests encreuaments, l'Ajuntament acordà aturar les 

obres y comunicar-ho a la Delegació Provincial d'Obres 

Públiques. Fet i fet, en diverses ocasions l'Ajuntament es 

va referir al perill que corria el tramvia pel trajecte 

pròxim a l'hort de Gil. (04) Però el tramvia presentava 

altres molèsties a l'hora d'utilitzar la via pública, com ara 

el 1904, quan per a netejar el clavegueram de la 

Corredora i la plaça de Baix l'Ajuntament hagué de 

demanar permís a la companyia per a alçar els raïls i 

traure les travesses "cuantas veces fuera necesario para 

realizar dicha operación." (05) També la premsa se'n féu 

ressò de les molèsties i, així, el 1905, quan el tramvia a 

penes portava uns mesos passant per damunt del pont 

Vell, al periòdic La Semana aparegué una crònica sobre 

el mal estat dels murs, la pila i les voltes del pont, 

malmesos, segons es deia, per "las continuas 

trepidaciones que se notan al pasar el tranvía de vapor." 

(06) El 1907 la cosa anà a més i s'afonà un tros de pont i, 

segons La Semana, s'hagué de tallar 

"la circulación de carruajes, y el tranvía de vapor, no se le 

autorizó el paso hasta que, revisado el puente por persona perita, 

declaró no haber peligro de nuevo desplome." 

El periòdic insistia que 

"el paso del tranvía por nuestro puente ha de ser de fatales 

consecuencias para las obras del mismo, por las continuas 

trepidaciones que al pasar el convoy doce o catorce veces al día 

produce." (07) 

El malestar de l'Ajuntament per la instal·lació 

del tramvia a través de la població era constant. El 1907, 

quan va caducar la concessió d'una segona via de 

maniobres que envaïa la plaça de Baix, l'Ajuntament 

emplaçà immediatament la companyia perquè la tragués. 

La companyia, però, no va obeir i, recurrit l'assumpte a la 

Delegació d'Obres Públiques provincial, va obtenir que se 

li prolongàs la concessió, a despit de l'acord municipal. 

(08) El 1909 la Corporació torna a tractar del mal estat 

dels raïls per l'interior de la població, els quals, segons els 

regidors, feien malbé els carruatges que transitaven per la 

carretera. A més, es deia que els conductors passaven per 

la nit amb els llums apagats, "pudiendo ocasionar 

desgracias en los transeuntes." Per aquests motius 

s'acordà posar els fets en coneixement del governador 

civil, perquè prengués mesures i prohibís el pas del 

tramvia per l'interior de la ciutat, "si preciso fuera." (09) 

Com era d'esperar, malgrat l'evident utilitat que 

presentava, amb tant de problema aquell tramvia de vapor 

interurbà entre Alacant, Elx i Crevillent tingué poc èxit, ja 

que el 1912 s'acabà la concessió, que ja no fou renovada. 

A més, la Companyia de Ferrocarrils Andalusos havia 

tallat ja aleshores les vies i l'Ajuntament les havia tretes 

fora en tot el tram del poble. Amb tot, quan el 1912 es 

modificà la plantació dels arbres de la plaça de Baix, 
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encara s'acordà deixar la "línea apartadero del tranvía, 

aunque este no funcione por ahora." (10) El mateix 1912 

l'Ajuntament tingué també notícia que 

"la Compañía de los ferrocarriles andaluces ha cortado la vía del 

tranvía de vapor de Alicante a Crevillente, indicando esta 

medida que la última de las citadas compañías ha cesado en la 

explotación del negocio." 

D'immediat, doncs, la Corporació acordà que 

"se levanten los railes de dicha línea en el trayecto que cruza la 

población." (11) 

Alguns materials del tramvia, però, van quedar 

esparsos per Elx encara uns quants anys més, ja que el 

1914 es demanava que fos retirat un dipòsit d'aigua que la 

línia del tram tenia encara en la plaça del Pont. (12) I el 

1917 l'Ajuntament tornà a tractar de l'arrancament de les 

vies en assabentar-se'n de bell nou que s'havia declarat ja 

"la caducidad de la explotación del tranvía da Alicante a 

Crevillente [y, por tanto,] se hace posible el levantamiento de 

los railes una vez que se celebre la correspondiente subhasta." 

(13) 

Tanmateix, el 1918 hagué un intent de fer 

reviscolar aquest medi de transport, intent que no comptà 

amb l'oposició municipal. La Delegació d'Obres 

Públiques comunicà a l'Ajuntament que el concessionari 

del tramvia d'Alacant a Elx i Crevillent havia sol·licitat 

substituir la força motriu de vapor per l'elèctrica i es 

demanava l'informe municipal. Curiosament, en contra de 

l'opinió contrària al tramvia que havia mantingut, 

l'Ajuntament informà que tal mesura 

"no solo no causará ningún perjuicio a la población, sino que 

sería grandemente beneficiosa para la misma." (14) 

Tanmateix, aquest intent tampoc no anà 

endavant, ja que el 1920 l'Ajuntament tornà a tractar la 

necessitat de retirar els carrils del tramvia que encara hi 

havia per dins del poble. (15) 

A fi de comptes, fou una llàstima que aquell 

medi de transport públic fos tan efímer i no prosperàs, ja 

que podia haver estat un medi interessant i útil per a 

relacionar les tres ciutats, Alacant, Elx i Crevillent. Com 

es dedueix del comentari del periòdic La Semana del 

1907, citat adés, la freqüència de sis o set viatges al dia en 

cada direcció des del mateix centre d'Elx, no era gens 

menyspreable. 

Assenyalem per a acabar que uns altres medis de 

transport interurbà a l'Elx del primer terç del segle XX 

foren un cotxe que anava d'Elx a Santa Pola de la línia 

Alacant-Alcoi amb el qual s'encetà el transport per 

carretera el 1910. (16) Així mateix, el 1916 s'establí el 

repartiment en automòbil del correu de Novelda a Santa 

Pola per ordre del director general, qui aleshores era José 

Francos Rodríguez. (17) 

 

NOTES  

(01) Llig. 32, exp. 56, AHME. 

(02) Pedro Ibarra, Elche, materiales para su historia, 1926, p. 

156. Alejandro Ramos, Historia de Elche, 1970, p. 292. Vicente 

Gozálvez, La ciudad de Elche, 1976, p. 110. 

(03) Libro de Cabildos, acta del 21-05-1904, AHME. 

(04) Ibídem, actes del 02-07-1904 i 03-12-1904, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 28-05-1904, AHME. 

(06) Anònim, "El puente de la Virgen", La Semana, 30-09-1905, 

p. s/n. 

(07) Anònim, "El puente en ruinas", La Semana, 17-02-1907, p. 

s/n. 

(08) Libro de Cabildos, acta del 11-05-1907, Llig. 2, exp. 58, 

AHME. 

(09) Libro de Cabildos, acta del 01-10-1909, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 06-03-1912, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 24-04-1912, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 08-06-1914, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 12-01-1917, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 19-04-1918, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 05-11-1920, AHME. 

(16) Alejandro Ramos, Historia de Elche, 1970, p. 294. 

(17) Libro de Cabildos, acta del 14-02-1916, AHME. 

 

09. TELÈFON 

 

Apuntem breument l'aparició a Elx del telèfon, una altra 

de les infraestructures urbanes modernes, que havia estat 

instal·lada a les grans ciutats d’Europa a finals del vuit-

cents. Així, a València el telèfon fou introduït el 1883 i 

immediatament s'establí el servei entre particulars en 

l'interior de la ciutat i amb el Grau. I a nivell del conjunt 

de l'Estat, el 1885 foren organitzades les comunicacions 

interurbanes. (01)  

A Elx, segon Ibarra, la xarxa telefònica s'inicià el 

15-06-1904. (02) Tanmateix, segons les actes municipals, 

no fou fins el 27-08-1904 que l'Ajuntament acordà 

instal·lar el telèfon en l'alcaldia, en l'administració de 

consums, el jutjat d'instrucció, la presó del partit, la 

caserna de la Guàrdia Civil i en el domicili particular de 

l'alcalde, servei telefònic que fou tot el que va existir a 

Elx fins el 04-08-1915, (03) quan l'alcalde comunicà a la 

Corporació que s'efectuaria la connexió de la xarxa 

telefònica d'Elx amb "la red nacional y la internacional." 

(04) 

 

NOTES  

(01) Manuel Sanchis, La ciutat de València, 1972, p. 528. 

(02) Pedro Ibarra, Elche, materiales para su historia, 1926, p. 

156. 

(03) Libro de Cabildos, acta del 27-08-1904, AHME. Alejandro 

Ramos, Historia de Elche, 1970, p. 292. 

(04) Libro de Cabildos, acta del 04-08-1915, AHME. 

 

10. REFUGIS ANTIAERIS 

 

La construcció dels refugis antiaeris, juntament amb la 

conducció de l'aigua potable, foren l'obra pública més 

èpica feta a Elx durant la guerra d'Espanya, a més de 

l'episodi potser més patètic de la història urbana de l'Elx 

d'aquells anys. Entre els anys 1937 i 1939 es van 

construir a Elx sis grans refugis antiaeris amb túnels que 

sumaven més de dos quilòmetres de llargària i a molts 

dels quals es van utilitzar troncs de palmeres. Les obres 

s'iniciaren el 1938 sota la direcció de la Defensa Pasiva, 

un organisme oficial autònom encarregat de la defensa de 

la població civil en la reraguarda. (01) Tanmateix, ja 

abans, a finals del 1937, ben avançada la guerra, un 
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conseller municipal exposà que per la presidència 

s'havien de prendre mesures per a la construcció de 

refugis 

"o cualquier otra propuesta que pudiera formularse, encaminada 

a la mejor defensa pasiva contra aeronaves." (02) 

El 16-02-1938 s'estudiava la creació d'un impost 

de guerra, "con destino a la construcción de refugios." 

(03) I ja el 01-06-1938 es trobaven en obres, ja que el 

Consell municipal proposava que una de les entrades al 

del passeig de Germanies estigués situada en el pati de les 

escoles graduades. (04) Uns dies després, com que l'obra 

no avançava prou, l'Ajuntament proposava que es 

treballàs fins i tot diumenges, "sin perder ni un día, ni una 

hora, ni un minuto", que es permetés que els particulars 

se'n feren, de refugis, en les pròpies cases, i que s'obrissen 

més forats en les parets dels horts "por si la población se 

hubiere de refugiar en los huertos." (05) Tanmateix, a 

finals d'aquell mes, el 22-06-1938, es donava compte del 

fracàs de l'alcalde, qui havia intentat aconseguir una 

sobrealimentació per als obrers que treballaven en la 

construcció dels refugis. (06) El 14-09-1938 el Consell 

municipal acordà fer una visita a les obres, per a 

demostrar 

"el interés de la Corporación en ellas y que sirva de estímulo al 

Ingeniero director de las mismas." (07) 

Però després d'aquesta visita, en la següent 

sessió del Consell es donà compte de les dificultats 

"con que se ha tropezado para la adquisición de material y que 

le obligan a calificar de imposible obtenerlos", 

per la qual cosa es demanava ajut a les minories 

polítiques per a veure quines determinacions es podien 

prendre. (08) La situació de la construcció dels refugis 

devia ser desastrosa, ja que el 12-10-1938 la Junta Local 

de Defensa Pasiva recomanava "la construcción de 

trincheras, zanjas y refugios particulares." (09) 

Encara el 08-03-1939 es tornà a tractar el tema dels 

refugis, amb motiu que la consellera Francesca Vàzquez 

insistí en que se situàs una boca del refugi del passeig de 

les Germanies dins de les escoles graduades. També en 

aquesta ocasió el president advertí que 

"los obreros que trabajan en los referidos refugios no dan el 

rendimiento apetecido por hallarse faltos de alimentación." (10) 

I ja a meitat de març, el 15-03-1939, en la 

penúltima sessió celebrada per l'Ajuntament republicà, es 

veié un ofici de la Defensa Pasiva on es proposava que 

les llànties de l'enllumenament públic, aleshores suspés, 

fossen destinades a l'enllumenament dels refugis, ja que 

no hi havia llànties al comerç per a comprar-ne i 

"dichos refugios se hallan dispuestos para que puedan ser 

utilizados por el público en caso de alarma." 

S'acordà que l'empresa La Electromotora 

Equitativa cedís momentàniament aquestes llànties al 

Comité Local de Defensa Pasiva. Tanmateix no es 

degueren arribar a gastar mai, ja que als pocs dies s'havia 

acabat la guerra. (11) Però encara en la última sessió de 

l'Ajuntament republicà, el 22-03-1939, es parlà dels 

refugis, en donar-se compte que s'havien observat 

"grandes filtraciones de agua en el refugio número 6, con 

entrada desde la plaza del 1º de mayo, las cuales perjudican la 

marcha del trabajo y ponen en grave peligro de hundimiento en 

la galería de acceso y en la transversal que une el citado refugio 

con el número 7 en el solar de la antigua iglesia de San Juan." 

Segons es deia, aquestes filtracions d'aigua 

provenien de les fonts. (12) 

Així, doncs, com veiem, els refugis antiaeris 

d'Elx, construïts amb ímprobes esforços van tenir poca 

utilitat, però durant les dècades de postguerra marcaren 

sobremanera el territori i l'imatge de la ciutat, tant pel que 

tenien de perill per als fonaments dels nous edificis o de 

construcció espectral, un record perenne de la guerra 

sobre el qual corrien contalles de por, com pels sis joves 

que hi van morir el 1956, quan se'n va afonar un, 

precisament el de la plaça Major del Raval en el qual ja 

s'havien advertit filtracions d'aigua el 1939. (13) 

 

NOTES  

(01) Gaspar Jaén, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la 

ciutat d'Elx, 1989, p. 161. 

(02) Consejo Municipal, acta del 24-11-1937, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 16-02-1938, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 01-06-1938, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 08-06-1938, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 22-06-1938, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 14-09-1938, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 21-09-1938, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 12-10-1938, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 08-03-1939, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 15-03-1939, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 22-03-1939, AHME. 

(13) Gaspar Jaén, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la 

ciutat d'Elx, 1983, p. 933. 
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4. ELX DESPRÉS DE LA GUERRA 

 

Després de la derrota de les tropes republicanes, a partir del 

1939 i fins el 1962, els ajuntaments franquistes d'Elx 

desenvoluparen tots els temes urbans que hem vist aparèixer 

de forma habitual a les propostes i reivindicacions de les 

primeres dècades del segle XX, tant en l'opinió pública com 

en les actes de les sessions dels ajuntaments de la 

Restauració, la Dictadura i la República. Es tracta de la 

concreció a la nostra ciutat de la continuïtat observada per 

diversos autors, entre ells Terán, de les situacions anterior i 

posterior a la guerra d'Espanya pel que fa a les intervencions 

urbanístiques: 

"el progresivo desinflamiento de las iniciales proclamas para la 

construcción del pretendido 'Orden Nuevo', especialmente a partir 

del final de la guerra mundial, así como la asimilación no confesada 

de una herencia cultural prebélica, con la cual es posible descubrir 

una casi total continuidad, por debajo de negaciones y condenas, 

son aspectos del proceso que nos ocupa que sólo adquieren 

completa explicación en el marco de aquel panorama político y 

cultural de los años cuarenta." 

És des d'aquest punt de vista, segons Terán, des 

d'on s'han d'entendre les contribucions de César Cort i de 

Gabriel Alomar que enllacen, actualitzant-la amb noves 

assimilacions de l'àmbit internacional, amb la component 

'culturalista' de l'urbanisme, amb l'exalçació del 

tradicionalisme i del casticisme historicistes que les 

circumstàncies exigien. (01) 

Les intervencions urbanístiques de l'Ajuntament a 

les dues primeres décades de postguerra conformaren un 

ample ventall que abastà plànols d'eixample, ordenances, 

construcció dels equipaments i de les grans infraestrutures 

pendents, i projectes i execució de reformes urbanes. Per a 

posar en marxa aquest important conjunt de documents 

urbanístics i de realitzacions urbanes el municipi comptà 

amb la dedicació dels arquitectes Pérez i Aracil i Serrano i 

Peral, els quals, a més d'exercir intensament la professió als 

seus estudis privats, ocuparen simultàniament el càrrec 

d'arquitecte municipal. 

Després de la guerra, amb el plànol de l'eixample 

de ponent enllestit en part, gràcies a l'enginyer Canales, els 

plànols d'extensió de la ciutat es concretaren en la definició 

del traçat dels grans barris del Pla de Sant Josep al sud, de 

Carrús al nord, i d'Altabix a l'est; els textos normàtics 

comprengueren ordenances de la construcció i de l'edificació 

en els horts de palmeres; les construccions i els equipaments 

públics prioritaris foren l'escorxador, la llotja de fruites i 

verdures, l'edifici de correus i telègrafs, la construcció del 

pont del Palau, nombrosos grups escolars, habitatges 

subvencionats i el Parc Municipal de l'hort del Colomer; les 

infraestructures comprengueren la dotació i la construcció de 

nous abastiments d'aigua, la pavimentació i l'embaldosat dels 

carrers i la construcció del clavegueram. Finalment, de la mà 

d'Antoni Serrano i amb la influència immediata de César 

Cort, es plantejà a Elx la reforma de la ciutat antiga. Les 

incipients propostes d'obertura de nous carrers que, com 

hem vist, es feren el 1936 i de les quals només es portà 

endavant l'obertura del carrer del Passatge, esdevingueren 

grans propostes d'actuació de reestructuració viària de la 

ciutat als anys quaranta i cinquanta, i originaren els nous 

traçats del carrer de l'Àngel, de la gran via nord-sud (carrer 

de Juan Ramon Jiménez) i de la diagonal del Palau, amb el 

terrible sventramento del barri dels Filadors, com també 

nombrosos projectes de realineació de carrers, els quals es 

multiplicaren durant els anys seixanta. 

Aquest conjunt de propostes demostra en la realitat 

il·licitana dels anys quaranta i cinquanta l'afirmació de 

Terán, segons el qual als anys immediatament posteriors a la 

guerra, a mesura que s'abandonà l'embolcall retòric i 

l'acompanyament escenogràfic amb què es pretenia emparar 

la construcció teòrica de la 'ciutat falangista', s'evidencià que 

la base sobre la qual es muntava el planejament espanyol era 

el component 'culturalista' del panorama urbanístic anterior a 

la guerra que coexistia amb les manifestacions d'un altre 

component, el 'progressista', aparentment i visualment més 

relacionat amb el període republicà. (02) 

Els projectes i realitzacions urbanístiques iniciades 

a Elx als anys quaranta culminaren en el Pla General del 

1962, redactat segons la Llei del Sòl de terra del 1956, 

document de caràcter global i unitari en el qual 

cristal·litzaren les aspiracions de la burgesia urbana de bona 

part del vuit-cents i del nou-cents que reclamava des d'aquell 

'plànol d'Elx' (la necessitat del qual hem vist exposada 

repetidament) fins la protecció urbanística dels horts de 

palmeres, la reserva de terrenys per a equipaments o 

l'establiment d'una rígida disciplina urbanística 

acompanyada d'un sucós augment de guanys immobiliaris. 

 

NOTES 

(01) Fernando DE TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 117-118 i 162. 

(02) Ibídem, p. 13. 

 

4.00. ANYS QUARANTA 

 

Els temes urbanístics que desenvolupà el franquisme a Elx 

es començaren a plantejar des de ben aviat, ja als primers 

anys quaranta, en replegar les propostes i els projectes 

interromputs per la guerra, els quals seguiren considerant-se 

prioritaris. Els ajuntaments de Franco intentaren demostrar 

des del primer moment la seua capacitat gestora i 

administrativa i, enmig de les dificultats econòmiques i de la 

misèria social, promogueren la construcció dels edificis 

pendents, com ara l'escorxador o la llotja, grans reformes de 

la ciutat antiga, l'acabament del plànol de l'eixample del nord 

i la creació d'un parc municipal. 

 

00. EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT 

 

El 06-04-1939 es va constituir a Elx una Comissió Gestora 

de l'Ajuntament nomenada pel capità del cos jurídic militar, 

en nom del general cap del cos d'exèrcit del centre. N'era 

alcalde-president Santiago Canales i Mira-Perceval, qui, 

com ja hem vist, havia ocupat també la presidència de la 

Comissió Gestora formada pel govern el 1934, quan el 

bienni negre. (01) Aquesta Comissió Gestora del règim de 

Franco durà fins la sessió del 30-10-1940, a partir de la qual 

les reunions s'anomenaren de bell nou de l'Ajuntament Ple, 

reprenent la nomenclatura administrativa dels anys de la 

Dictadura de Primo de Rivera i de l'Estatut Municipal del 
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1924. (02) 

Els esdeveniments de la guerra d'Espanya havien 

suposat un radical trencament de la forma urbana, ja que van 

desaparèixer les grans fites històriques del perfil de la ciutat, 

el qual esdevingué summament pobre. Com hem vist, 

l'esglèsia de Santa Maria quedà malmesa i restaren 

convertides en uns muntons de runes les esglèsies dels 

mercedaris, del Salvador i de Sant Joan, a més de les seus de 

diversos centres i societats burgeses. L'esglèsia de Santa 

Maria es va restaurar d'una forma fidedigna, però, en canvi, 

la del Salvador i la de Sant Joan es van reconstruir molt 

lentament, segons un projecte modern, amb una gran 

pobresa i escassedat de medis, i no tornaren mai a jugar el 

paper fonamental que havien tingut els dos-cents anys 

anteriors en el perfil de la ciutat. (03) Pel que fa al solar de 

l'esglèsia dels mercedaris fou venut per a construir 

habitatges i s'habilità per al culte una petita part de l'antiga 

esglèsia gòticorenaixentista. La revolució i la guerra havien 

arrasat, així mateix, els elements mobles artístics d'Elx, 

escultures, llenços, taules, talles, documents, etc., lloats per 

Ibarra els quaranta anys anteriors. (04) Ibarra, per sort per a 

ell, havia mort dos anys abans i no ho arribà a veure. 

Però si el 1936 van desaparèixer els objectes 

artístics que, conjuntament amb altres aspectes culturals, 

com ara la música, el teatre, la política i els actes púiblics, 

havien definit durant els anys vint i trenta una situació cívica 

especialment intensa, a partir del 1939 van desaparèixer 

també de soca-rel, com és sabut, tots aquells altres aspectes 

de la cultura i de l'organització humana que suposaven 

comportament d'esquerra o que tenien aspectes 

progressistes: sindicats obrers, partits polítics, debats 

públics, conferències, masses corals, periòdics d'opinió, etc. 

Amb la desaparició de les societats, els sindicats i els partits 

que donaren suport a la República van desaparèixer també, 

com és obvi, les seus, incautades pel Govern de Franco i 

reutilitzades pels guanyadors de la guerra. 

Després del 1939 també començaren a canviar els 

mecanismes de transformació de la ciutat: continuaren 

aturades en part, com des del 1933, les tales massives i 

impunes de grans extensions contínues d'horts de palmeres 

per a fer barris, ciutat a trossos, sense cap idea de conjunt, 

encara que la manipulació ideològica que féu el franquisme 

de la palmera com a símbol 'etern' de les més pregones 

'essències il·licitanes' amagava la seua lenta però progressiva 

destrucció. Així mateix aquests anys s'inicià el procés que 

dugué a la redacció i aprovació del Pla General del 1962 i a 

la urbanització i dotació d'equipaments i infraestructures de 

tota la ciutat. Així, ja en la primera dècada de postguerra 

començaren a posar-se les bases de l'urbanisme que hauria 

de desenvolupar el Pla General del 1962, les quals, 

resumidament, consistien en potenciar el creixement cap a 

llevant, enllà els horts de palmeres, en lloc de fer-ho cap a 

ponent i cap al nord, i encerclar el conjunt de la ciutat i els 

horts amb un vial de circumval·lació que, a més d'envoltar-

lo, el limitava, al menys en teoria. En efecte, els anys 

quaranta hi va haver diversos intents de creació d'un plànol 

de la ciutat, com ara els dibuixats els anys 1942 i 1950 pels 

arquitectes Serrano i Aracil, on es definien, a poc a poc, els 

límits de la ciutat. Aquests, però, no eren ja els plànols del 

gran eixample de Canales dels anys vint, estenent-se sense 

solució de continuïtat cap a ponent per les partides rurals de 

Carrús i del Pla de Sant Josep, sinó que eren plànols i estudis 

que, tot seguint els criteris de Cort i, com faria després el 

nostre Pla General i tots els de la seua generació, preveien 

l'expansió de la ciutat en forma concèntrica pels quatre punts 

cardinals, deixant el poble antic i els horts de palmeres en el 

centre de la ciutat que projectaven. 

Un fenomen significatiu per a la transformació de 

la ciutat després de la guerra, amb la desaparició de les 

llibertats democràtiques, fou la desaparició de la premsa 

local, substituïda pels diaris provincials d'Alacant i de 

Múrcia, els quals, com assenyala Ors, censurats, en mans de 

personatges addictes al règim franquista i amb periodistes 

assalariats i no propietaris del periòdic, com abans, feien un 

periodisme més o menys d'informació, allunyat del 

periodisme d'opinió i de la gran capacitat crítica que 

caracteritzaren el periodisme anterior al 1939. Amb la 

premsa local també va desaparèixer el ferm corrent d'opinió 

sobre temes urbans que hem vist desenvolupar-se durant els 

anys vint i trenta, el qual no va rebrotar, d'una forma 

esmorteïda, fins la segona meitat dels anys setanta, després 

de la mort de Franco. Com conclou Ors, durant el 

franquisme, els periòdics locals no sols foren escassos i 

efímers, sinó que van perdre l'arrelament en la societat 

il·licitana. (05) Durant l'inici del franquisme, segons Ors, no 

hi hagué premsa il·licitana i les referències a Elx en els 

periòdics d'Alacant eren escasses. Tanmateix, els estudiosos, 

a més de les actes de la Comissió Gestora municipal i de la 

informació habitual de l'Ajuntament i dels organismes 

oficials, estan acudint a un altre mitjà que es revela com a 

fons documental important: la ràdio, concretament Ràdio 

Elx, emissora que començà a emetre el 1934 i, fins la seua 

integració en la cadena SER el 1990 i l'aparició de Tele-Elx 

el 1987, ha estat el medi de comunicació local més 

important i de major audiència a la ciutat. A través de Ràdio 

Elx, el dia 29-03-1939, es llançà una de les primeres 

consignes del nou règim on s'hi comprenien diverses ordres, 

com ara el lliurament d'armes de foc, l'obertura 

d'establiments públics "per a oferir una sensació de 

normalitat", la portada de queviures al poble des del camp i 

la neteja pels ciutadans de la propaganda roja de les façanes 

de les cases. Una descripció de la situació social a la ciutat el 

1939, amb les profundes i dramàtiques seqüeles de 

repressió, fam i misèria, com també unes notes sobre 

l'estructura del poder polític, es poden trobar als treballs 

d'Ors, segons el qual 

"els actes de major solemnitat foren els diferents trasllats de les 

despulles d'assassinats en els primers mesos de la guerra. Cada 

vegada que això ocorria es realitzaven desfilades d'homenatge amb 

tancament de fàbriques i comerços." 

Uns altres esdeveniments públics significatius eren 

els bous, la solta de vaques, i els festivals benèfics i festes 

religioses sense mesura, tot celebrant Sant Pasqual Bailon, el 

Sant Crist de Zalamea, el Corpus Christi —amb una 

processó on es precisava l'ordre de participació i els himnes 

a cantar—, Sant Antoni de Pàdua, etc. Com assenyala Ors, 

naturalment, Ràdio Elx no esmentava la situació del mig 

miler de presoners amuntonats al palau dels Altamira, la 

presó de dones o els successius llocs de reclusió que es van 

haver d'improvisar, ni de bon tros, les execucions de 
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presoners a les tanques del cementeri que s'esdevingueren al 

llarg del 1939. (06) 

Pel que fa a la idea de ciutat d'aquests anys, encara 

que sense explicitar l'origen, es van mantenir vigents algunes 

de les idees mes cultes i tradicionals de les dècades anteriors, 

com ara les d'Ibarra, les quals foren replegades per alguns 

dels actors del nou règim que tenien incidència en la 

transformació de la ciutat. Així tenim l'arquitecte Antoni 

Serrano i Peral, el qual, com ja havia demostrat els anys 

d'abans de la guerra, era un professional interessat per la 

ciutat i pels aspectes disciplinars de la urbanística i de 

l'arquitectura, els quals pogué posar en pràctica fins a cert 

punt des de la seua posició pròxima a la ideologia de certs 

sectors del nou poder polític. Així, durant els anys quaranta 

hi hagué dos moments d'importància en la definició i 

explicitació de la política urbana del nou règim. El primer 

fou amb les dues mocions presentades per l'arquitecte 

Serrano en el breu temps que fou regidor, la primera el 1940 

i la segona el 1941. El segon fou el 1945, amb el programa 

de realitzacions exposat per l'alcalde Lluís Melendres. En 

aquests escrits es presentava un programa complet d'allò que 

havia de ser l'activitat urbanística de les dues dècades 

següents, tot basant-se en les propostes urbanes dels trenta 

anys anteriors. Certament, el franquisme, amb el monopoli 

del poder polític, amb tot el temps per davant i amb una 

sanejada administració econòmica, pogué posar en marxa la 

major part d'aquelles propostes. Com hem dit en diverses 

ocasions, el Pla General del 1962, com també la ciutat que 

s'originà amb ell, foren, en certa manera, el cresol on 

s'explicitaren i prengueren forma aquestes intervencions i 

projectes. 

Ja el 30-10-1940, Antoni Serrano centrà la seua 

intervenció en l'aspecte urbanístic de l'activitat municipal, 

vist d'una manera global i replegant les experiències i 

ensenyances dels vint anys anteriors. Així, exposà la 

necessitat de redactar un plànol d'eixamplament de la ciutat, 

el qual havia d'ordenar l'edificació perifèrica, corregir 

l'anarquia que regnava en la construcció de cases i preveure, 

així mateix, el manteniment de les palmeres. Segons Serrano 

"la construcción en Elche, por falta de plano de ensanche, sigue una 

ruta anárquica y se priva al Municipio de obtener fondos sin 

necesidad de recurrir a nuevos gravámenes, ya que la Ley de 

Ensanche proporciona recursos a los municipios que procedan a 

efectuarlos. Aparte de estas ventajas, y cumplir con el imperativo 

de la ley, se obtendría la de poder salvaguardar definitivamente el 

palmeral de Elche, ya que la construcción futura puede ir orientada 

por este principio." 

La Corporació, acordà, doncs, que es redactassen 

"los proyectos de ensanche de población", com també la 

creació d'una segona plaça d'arquitecte municipal per a 

poder fer aquests treballs. (07) En la segona intervenció, el 

14-03-1941, Serrano plantejà la necessitat de projectar la 

reforma interior d'Elx, a base d'obrir grans vies per al trànsit 

rodat, les quals havien de permetre la comunicació entre el 

nord i el sud de la ciutat. La mesura d'obrir aquests grans 

carrers havia d'anar acompanyada de la reforma de les 

alineacions i de la redacció d'unes ordenances de l'edificació. 

Així mateix, plantejà la necessitat de no tallar cap palmera 

mentre no s'hagués estudiat detalladament el plànol de la 

població: 

"seguidamente, D. Antonio Serrano lee una moción en la que 

propone un programa de reformas urbanas que, sin gravar los 

presupuestos municipales, puedan atenderse y otras para las que 

sería necesario presupuestos extraordinarios. Entre las primeras se 

encuentra [la] reforma interior de [la] población, con levantamiento 

del plano y proyecto de lo que debe alterarse, que atenderá 

especialmente a la creación de vías laterales que encaucen el tráfico 

y descongestionen ciertas calles, el estudio en conjunto de nuevas 

alineaciones y la confección de ordenanzas de la edificación. En 

dicha moción pide igualmente que la Corporación acuerde el no 

autorizarse se tale una sola palmera, en tanto no se haya estudiado y 

comenzado a ejecutar un consciente y eficaz plano de la población. 

La Excma. Corporación acuerda por unanimidad aprobar la moción 

del Sr. Serrano y, en su consecuencia, que se proceda a la 

confección del plano de reforma interior, conjuntamente con el 

estudio del ensanche y extrarradio, a la ejecución del proyecto de 

Gran Vía Norte Sur, con su prolongación hasta el Palacio de 

Altamira, la petición al Ministerio de Agricultura para la inmediata 

constitución del Patronato de Defensa del Palmeral y el estudio de 

un plano de conservación, repoblación y embellecimiento, creando 

premios para los que planten huertos y facilitando plantas y riego a 

los nuevos cultivadores. La redacción y aprobación de unas 

Ordenanzas de la Edificación y todo lo demás que se incluye en la 

memoria." (08) 

Tanmateix, Serrano a penes estigué uns mesos de 

gestor. Al llarg del 1941 el seu nom desapareix de les actes 

municipals i, a començament del 1942, ja no formava part 

de l'Ajuntament ni de cap comissió. No en tenim cap més 

notícia, però potser que dimitís del càrrec de regidor per a 

ocupar la segona plaça d'arquitecte municipal, la creació de 

la qual, com hem vist, havia estat aprovada pel Ple. (09) 

Una altra intervenció on es feren propostes globals 

per a la ciutat fou, com hem dit, la de l'alcalde Lluís 

Melendro el 1945. El programa d'actuacions de Melendro, 

com es reconeix en la mateixa acta, estava inspirat pel 

secretari de la Corporació, Marià Valiente i, per tant, 

comptava amb el suport de l'aparell administratiu, el qual era 

fonamental, especialment perquè l'execució es basava en la 

confecció de pressupostos extraordinaris. Mentre que 

Serrano proposava actuacions urbanístiques, Melendro 

proposava, sobretot, actuacions edilícies i d'enginyeria, ço 

és, construcció d'edificis i creació d'infraestructures. En 

realitat, la transformació urbana d'Elx durant el nou-cents ha 

oscilat tothora entre aquestes dues alternatives. El pla 

d'obres de Melendro, segons l'acta, comprenia un important 

seguit d'intervencions: 

"dos grupos escolares con veinte viviendas para los maestros, Casa 

de Socorro y servicios sanitarios, edificio para juzgados municipal 

y de instrucción, edificio para museo, biblioteca municipal y 

academias de música y dibujo, pavimentación de vía pública, 

viviendas protegidas, escuelas unitarias con viviendas en cinco 

partidas rurales, urbanización parcial del sector comprendido entre 

las calles del Salvador, Sagasta y plaza de María Guerrero, con la 

prolongación de la calle de Zumalacárregui y apertura del callejón 

llamado del Horno, prolongación de la calle Nueva de San Antonio 

hasta el enlace con la del Rey Amadeo, construcción de dos 

mercados de barrio, instalación de moderno alumbrado eléctrico, 

adquisición de solares para edificios municipales y otro para 

ofrecerlo al Estado con destino a Correos y Telégrafos, mobiliario 

de las dependencias municipales, nuevo puente sobre el Vinalopó y 
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escuela de aprendizaje." Segons els càlculs de l'alcalde, molt 

optimistes, tot plegat importaria 5.569.000 ptes., "cantidad sujeta, 

como es lógico, al resultado de los proyectos que se redacten." 

Segons l'acta, 

"la moción del Sr. Alcalde es escuchada con gran atención por el 

Ayuntamiento Pleno, que encontrando muy interesante el plan 

propuesto y de extrema necesidad y urgencia su resolución acuerda 

por unanimidad prestarle su aprobación." (10) 

I, en efecte, durant el franquisme es desenvolupà a 

Elx una forta i decidida intervenció del poder públic 

municipal en la transformació urbana i en la modernització 

de la ciutat. S'eixamplaren nombrosos carrers, es dibuixaren 

plànols d'alineacions, s'obriren nous vials, es traçaren nous 

barris, etc., en un seguit d'intervencions que començaren a 

tenir una especial importància a partir dels anys cinquanta, 

quan ho van permetre les condicions econòmiques i 

polítiques. (11) No debades, l'Estat franquista pretenia ser un 

"nou ordre" en totes les seues actuacions, tendents a la 

creació d'un nou estat. La intervenció a la ciutat, tant 

urbanística com arquitectònica, tenia encomanada una 

important missió: definir un nou escenari urbà, diferent 

d'aquell anterior al 1936. Així ho expressava, en recordar les 

primeres etapes del govern de Franco, Pedro Bidagor, un 

dels arquitectes prohoms del nou règim, el qual, des de 

diferents càrrecs, fou el màxim responsable i principal 

protagonista de l'urbanisme espanyol entre el 1939 i el 1969. 

Recordem que Bidagor fou cap de la Secció d'Urbanisme de 

la Direcció General d'Arquitectura entre els anys 1939 i 

1949, cap de la Jefatura Nacional d'Urbanisme de la mateixa 

Direcció General entre el 1949 i el 1956 i director general 

d'Urbanisme del Ministeri de la Vivenda entre el 1957 i el 

1969. Segons Rodríguez 

"de su mano se produjo la creación de la administración urbanística, 

la elaboración de la imprescindible legislación sectorial hasta 

entonces inexistente y la redacción y puesta en ejecución del 

planeamiento, a partir, por primera vez, de una visión integral del 

territorio." 

Així, el 1973, a la memòria de l'activitat fins el 

1969 de la Gerència d'Urbanització es deia que 

"a favor de la nueva etapa política de paz, se inició una intensa 

labor de planeamiento urbano (Planes Generales de Madrid, Bilbao, 

Valencia y otras capitales) que fue de gran trascendencia en la 

evolución de las ciudades españolas." 

També el mateix Bidagor el 1967, en un article 

publicat a la Revista de Derecho Urbanístico titulat 

"Situación general del urbanismo en España", deia que a 

l'Estat espanyol durant els anys quaranta 

"se tenía conciencia de la necesidad de afrontar la totalidad del 

problema urbanístico nacional sobre las bases de una 

intensificación y renovación del planeamiento local, de una 

definición nacional de los problemas demográficos y económicos y 

de la implantación de una determinada política sobre el suelo." 

(12) 

Certament, el nou règim donà una gran 

importància a l'activitat urbanística, encara que durant els 

anys quaranta i cinquanta l'urbanisme fou eminentment 

rural, com a conseqüència del plantejament del franquisme, 

sobretot al principi, de fer una política territorial de 

'ruralització' i no d''urbanització'. Així, l'autarquia potenciava 

els pobles enfront de les ciutats, les quals havien estat 

'roges'. Amb tot, hi va haver també iniciatives que tingueren 

posteriorment un pes major; així, el 07-10-1939 es constituí 

la Junta de reconstrucció de Madrid, amb la missió de 

redactar el Pla de Madrid, i entre el 1939 i el 1945 s'impulsà 

la redacció de diversos plans (el provincial de Guipúscoa, el 

comarcal de Bilbao) i la creació d'organismes, com ara el 

Gran Bilbao i el Gran València, amb missions 

supramunicipals, d'ordenació metropolitana, i també les 

comissions provincials d'urbanisme per a revisar l'urbanisme 

espanyol. (13) 

Elx participà de l'eufòria reconstructora del nou 

règim difosa a través de les diverses publicacions que 

arribaven a mans de tècnics municipals, regidors i alcaldes. 

Però, sobretot, la política urbana del nou règim es concretà a 

Elx, com hem vist, en l'ambiciós programa de reformes 

urbanes i de noves construccions iniciat els anys quaranta, 

les quals desembocarien en el Pla General del 1962 com a 

marc ordenador. Com a mostra d'aquest esperit reformador, 

quan el 1946 es va editar una Guía d'Elx, de caràcter turístic 

i comercial, semblant a les publicades durant les primeres 

dècades del segle XX, en un apartat s'incloïa una extensa 

relació de les obres municipals ja fetes, en execució i en 

projecte, la qual cosa constituïa un veritable programa de les 

línies d'actuació del municipi per tal de transformar el poble 

[observem que no s'hi referia a Elx com a ciutat] de 

després de la guerra. Es valorava la política de obres 

municipal, ja que 

"las obras en ejecución y los proyectos a realizar, nos hablan de la 

importancia excepcional de nuestro pueblo y de la preocupación 

constante por su engrandecimiento que sienten nuestras primeras 

autoridades." 

Entre les grans obres executades pel nou règim 

s'incloïa la llotja de fruites i verdures, amb els carrers 

d'accés; el parc municipal 

"del Caudillo, con una extensión de más de 20.000 m2, en pleno 

bosque de palmeras, con pérgolas, rosaleda, estanque, innumerables 

paseos, dentro de cuyo recinto se celebrarán exhibiciones de la 

industria local y se instalará el futuro Museo Municipal", 

la instal·lació de "alumbrado eléctrico moderno" en diversos 

carrers del centre; la construcció del parc de bombers a la 

vora del Vinalopó; la urbanització de la vessant del riu entre 

els ponts Vell i Nou; la pavimentació de diversos carrers del 

centre i del passeig de l'Estació i la reforma de les oficines 

municipals, les dependències de la policia i els salons de 

sessions i d'alcaldia. Entre les obres en execució, se citava 

l'abastiment d'aigua potable, la construcció de la xarxa de 

clavegueram, la construcció de l'escorxador municipal i la 

construcció d'un grup de 32 vivendes protegides per a 

mestres i empleats municipals. Finalment, els projectes en 

els quals es treballava eren la urbanització de la plaça 

d'Espanya, la construcció de dos mercats de barri, la 

construcció de dos grups escolars, la construcció de quatre 

grups "de viviendas protegidas para obreros", la 

pavimentació de carrers, la prolongació del carrer de 

Zumalacárregui fins la plaça de Maria Guerrero, l'obertura 

del carreró del carrer de Sagasta, l'obertura de la Gran Via 

nord-sud i la construcció d'edificis per a la casa de socors i 

per als jutjats municipal i d'instrucció. (14) Encara que no 

foren obres amb intervenció municipal hi havia també 

aleshores a Elx la reconstrucció de les esglèsies i la 
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construcció de nous equipaments per a la burgesia, com ara 

el casino o els nous teatres i cinemes. Com veiem, hi ha 

consignades una gran quantitat de reformes urbanes i de 

noves construccions, moltes de les quals no es van executar 

fins dues dècades més tard. Però ja des d'un principi, als 

anys quaranta, es palesava que aquests anaven a ser els 

pilars sobre els quals el règim basaria les seues actuacions en 

la ciutat durant la llarga postguerra. 
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01. PROTECCIÓ DELS HORTS 

 

Com hem dit, després de la guerra, a Elx continuà 

plantejant-se la protecció dels horts de palmeres, la qual 

cosa, però, des de l'Ajuntament, es donava ja com a cosa 

feta. Tanmateix, la situació real distava molt de ser tan 

optimista com el poder municipal la presentava en escrits 

publicats als diaris del moviment i a revistes com ara l'oficial 

Festa d'Elig, on el 'palmerar' i la 'palmera', en tant que 

categories profundament i profusament 'il·licitanes', eren 

objectes d'elogis i cants sense mesura. Tanmateix, després 

del 1939 la protecció efectiva dels horts es plantejà dins 

d'unes coordenades ideològiques força diferents de les què 

s'havien fet servir abans de la guerra. Així, abans del 1939 la 

protecció dels horts era un problema cultural que es 

relacionava amb els béns d'interès artístic i natural de l'Estat, 

com quedà definit als escrits d'Ibarra i a l'informe de Mira, la 

solució del qual passava per la delimitació d'un parc natural 

que s'havia de conservar, mantenir i restaurar amb criteris 

agrícoles i botànics. Tanmateix, després del 1939 es féu dels 

horts, anomenats ja definitivament 'palmerar', una qüestió 

etèria, celestial, gairebé mística, relacionada amb la Terra 

Santa, la Bíblia, la magrana i la palma del Misteri, valors, a 

fi de comptes, defensats pel catolicisme i el nacionalisme 

espanyol omnipotent aleshores. Com a molt, els horts eren 

un problema de prestigi estatal on el palmerar era un marc 

d'actuacions d'alt standing i la palmera un objecte que 

formava part d'una imatge exportable. Tanmateix, el punt 

crucial era que els horts eren uns terrenys de propietat 

privada, les expectatives d'aprofitament urbanístic dels quals 

havien estat (més o menys) tallades durant la República, la 

qual cosa el convertia en un problema de solució difícil. A fi 

de comptes, la solució no raïa sinó en com fer edificables 

aquests terrenys (una part si més no) amb una actuació que 

fos el més acceptada possible per les distintes faccions en el 

poder, especialment cara al Govern de Madrid, tutor absolut, 

no ho oblidem, de les actuacions d'uns municipis que, en el 

repartiment de les parcel·les de poder, havien correspost al 

sector menys culturalitzat i més bestial del nou régim. Fet i 

fet, els propietaris dels horts eren els guanyadors de la 

guerra i, tot seguit, com veurem, intentaren fer valdre els 

seus drets, la qual cosa, però, originà alguns enfrontaments 

entre les diferents capes de la burgesia local. 

Tot plegat, una de les actuacions urbanes més 

característiques dels anys quaranta a Elx fou la referida als 

horts de palmeres, amb una decidida intervenció des del 

municipi de l'arquitecte Serrano, el qual arribà a qüestionar 

fins i tot determinades actuacions de l'alcalde, permissives 

respecte a la tala de palmeres en certs horts. Probablement la 

influència de Serrano fou també decissiva perquè el 1943 el 

Govern emetés el decret pel qual es declarava jardí artístic el 

conjunt del palmerar d'Elx, amb la qual cosa passà a ser-li 

d'aplicació la Llei del Tresor Artístic. També des de 

l'Ajuntament, aquests anys es va iniciar la redacció d'unes 

ordenances específiques per a la construcció en els horts i, 

sobretot, es féu un parc a l'hort del Colomer, encetant, així, 

la via més possibilista per a mantenir els horts (o, al menys, 

les palmeres o algunes palmeres) en convertir-los en jardins 

(uns públics, però uns altres privats). 

Així, després del 1939 continuà aturada en part al 

nostre municipi (no als municipis veïns, on també n'hi havia, 

de palmeres) la tala sistemàtica i indiscriminada dels horts, 

encara com una conseqüència de les campanyes de defensa 

dels anys vint que culminaren en el decret republicà del 

1933. Després de la guerra, però, la raó decissiva que portà a 

l'aturament de la tala dels horts per fer barris de cases i que 

féu que fins i tot es plantaren nombrosos horts nous per tot 

el camp d'Elx, tenia relació més amb les penoses condicions 

econòmiques i socials dels anys de la postguerra, amb la fam 

que patia la gent, que —com s'ha volgut fer creure— amb la 

conscienciació dels elxans i dels propietaris del valor de les 

palmeres o amb un efecte immediat i directe de la prohibició 

governamental de tallar-les. 

Amb tot, certament, en les actuacions de l'Estat 

encaminades a la defensa de les palmeres d'Elx, hi hagué 

una certa continuïtat entre els anys d'abans i de després de la 

guerra, potser per l'interès, la gestió i les relacions personals 

de l'arquitecte Serrano, a més, com és obvi, de pel significat 

i la funcionalitat que el manteniment de les palmeres tenia 

per a la burgesia més culta d'Elx i de Madrid. Així, el 

28-03-1942 una ordre del Ministeri d'Agricultura disposava 

la constitució del Patronato de los Palmerales de Elche, ja 

previst en el decret de protecció del 1933 i llargament 

demanat per l'Ajuntament. Aquest patronat dependria del 

Ministeri d'Agricultura, qui, recordem-ho, havia estat 

l'encarregat de totes les actuacions fetes en temps de la 

República. En aquest patronat hi hauria representació de 

l'Acadèmia de Sant Ferran, la Direcció General de Turisme, 

el Consell Superior de Monts, el Municipi d'Elx, els 

cultivadors de palmeres, el Consell de Parcs Nacionals i el 

Districte Forestal d'Alacant. (01) Malgrat aquesta ordre, 

però, durant els anys següents el Patronat no arribà a 
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funcionar mai, probablement perquè a l'administració local 

no li interessava que funcionàs cap sistema de protecció i 

perquè per a l'administració central no devia ser un tema 

prioritari. L'any següent, tanmateix, per decret del 

27-07-1943, el Govern declarà Jardín Artístico Nacional el 

palmerar d'Elx, "situado en las inmediaciones de la ciudad 

de Elche, incluído el llamado Huerto del Cura." Aquesta 

determinació, tant de temps esperada per Ibarra i desitjada 

tan ferventment, tingué una certa incidència, ja que des 

d'aleshores, segons el mateix decret, 

"el citado palmeral queda bajo la tutela del Estado, ejercida por el 

Ministerio de Educación Nacional y al amparo de la Ley del 

Tesoro-Artístico." 

Fet i fet aquest nomenament es produí a la vegada 

que el dels jardins de l'Alhambra i del Generalife, la qual 

cosa és indicativa de la seua importància, (02) sobretot si 

s'hagués tengut la voluntat de desenvolupar-lo i fer-lo servir. 

Amb tot, subratllem que els horts deixaven de ser 

considerats com un conreu o com un paisatge natural, per tal 

d'esdevenir un "jardí", ço és, quelcom molt més manipulable 

i reformable per l'actuació humana. Així, doncs, a partir 

d'aquest moment, la tutela dels horts correspongué al 

departament ministerial de Cultura, el qual, certament, al 

llarg dels anys s'ha mostrat més sensible que no pas el 

d'Agricultura a la conservació i protecció dels horts. 

Curiosament, però significativament, a les actes municipals 

no hi ha cap referència a aquest decret, el qual fou 

sistemàticament ignorat per l'Ajuntament. 

Pel que fa a les actuacions municipals, foren 

summament contradictòries i permissives amb la tala de les 

palmeres, com ja hem vist que ho havien estat les de la 

Comissió Gestora durant el bienni negre. Així, d'una banda, 

ja a les poques setmanes d'acabada la guerra, el 17-05-1939 

l'Ajuntament acordà "gestionar lo procedente para el respeto 

del bosque de palmeras de este municipio", ja que es 

reconeixia que de tal assumpte "se ha ocupado en diferentes 

ocasiones este Ayuntamiento" i es considerava que l'objectiu 

havia de ser "que no se permita en manera alguna el 

arranque de palmeras ni se toleren actos que por acción u 

omisión se dirijan contra la existencia de las palmeras." Tot 

això es comunicà als veïns mitjançant un ban. (03) 

Tanmateix, la pràctica municipal, amb interessos concrets, 

era lluny d'aquestes bones intencions i els primers anys 

posteriors a la guerra perillà greument l'existència dels horts, 

tots ells propietat dels vencedors. Les fàbriques situades 

enmig dels horts continuaren demanant llicència per a tallar 

palmeres per necessitats de les instal·lacions i l'Ajuntament 

o les delegacions ministerials les concedien amb generositat. 

Així ho feia Ripoll Hermanos y Compañía el 1939, en 

demanar tallar tres palmeres, "con el fin de poder ensanchar 

edificios de la entidad mercantil", tot oferint plantar les que 

l'Ajuntament li assenyalàs en l'hort dels Banquets. (04) 

També pel que fa a la urbanització de certs horts, 

aturada, com hem vist, durant el període republicà, es va 

reprendre ara. Així passà amb l'hort de la Porta de la Morera, 

el qual els propietaris continuaven amb l'intenció de fer 

desaparèixer. Certament, la burgesia il·licitana ja no sabia 

que fer amb uns horts declarats monument i el 13-09-1939, 

Dídac Ferràndez i Ripoll, impúdicament, oferia 

"con destino a un parque y a los jardines de la población todas las 

palmeras del huerto de su propiedad conocido por 'Huerto de Puerta 

Morera,' huerto que se encuentra muy destrozado por falta de 

cultivo durante la dominación roja, comprometiéndose además a 

arrancarlas y transportarlas a los lugares donde sean destinadas." 

Per primera vegada després de la victòria 

franquista es produïa en aquesta ocasió, segons els llibres 

d'actes municipals, "un animado debate, en el que 

intervinieron todos los gestores", després del qual es passà 

l'expedient a informe tècnic. (05) Abans de pronunciar-se, la 

Comissió Gestora demanà que Ferràndez es comprometés 

formalment 

"a transplantar dichas palmeras y a plantar, en sustitución de las 

arrancadas, cinco por cada una que se transplante y se obligue a 

conservarlas durante cinco años." (06) 

Ferràndez acceptà el compromís i la Comissió 

Gestora considerà que era el seu criteri 

"impedir a todo trance desaparezca o disminuya la mayor riqueza 

artística de la población, constituida por sus palmerales únicos en 

España y célebres en todo el mundo." 

Tanmateix també considerava, sense pudor, que 

"la solicitud del Sr. Ferrández merece atención especial por cuanto 

se trata de un huerto aislado del palmeral, situado en el interior del 

núcleo urbano y que se encuentra en condiciones de cultivo muy 

deficientes debido a la incautación de que fué objeto durante el 

período de dominación roja." 

La Gestora continuava dient que 

"no formando el huerto de Puerta Morera parte del palmeral, por 

encontrarse a respetable distancia del mismo, si éste desaparece no 

disminuye gran cosa el valor artístico y cuantitativo de las palmeras 

y si, además, se tiene en cuenta que el Sr. Ferràndez se compromete 

por sí y en nombre de los demás propietarios de dicha finca a 

transplantar las hoy existentes en el huerto de Puerta Morera a los 

sitios que la Comisión Gestora señale y, además se obliga a plantar 

cinco palmeras por cada una de las que arranque, para transplantar 

en los sitios que señale el Ayuntamiento, tendríamos aumentado el 

bosque de palmeras en cinco por una, por lo que aumentaría la 

belleza y cantidad en grado considerables." 

Amb uns arguments tan inexactes com interessats, 

la Gestora concedí el permís per a transplantar totes les 

palmeres de l'hort i que se'n plantassen cinc per cada una, 

d'un metre de tronc com a mínim, "procedente de viveros." 

(07) 

L'exemple es propagà i el mateix dia la Gestora 

veié també una instància de Margalida Quirant i Oliver, qui 

exposava que una parcel·la de l'hort del Cagón, de 3.320 m2 

de superfície, vora la carretera de Dolors, també es trobava 

en mal estat de conreu per l'incautació feta pels republicans 

i, 

"pudiéndose considerar perdidos los árboles en ella contenidos, 

quedando inhabilitada la zona aludida para la producción, por no 

ser posible ponerla en condiciones de fructificación, en dicha zona 

se podrían construir fábricas o viviendas para el obrero." 

A més, 

"si se le autoriza a talar noventa y dos palmeras, ofrece proceder, 

por su exclusiva cuenta, a la replantación del número, tamaño y 

calidad que acuerde la Comisión." 

En aquest cas, però, la instància s'envià a informe 

de l'arquitecte municipal. (08) 

No cal dir que aleshores (com en cap moment al 

llarg del segle XX) ni hi havia vivers de palmeres per a fer 



 575 

replantacions en l'abundància que es volia donar a entendre, 

ni les replantacions de palmeres proposades, de fet, es van 

fer mai, ni, en cas que s'haguessen fet, l'interès de palmeres 

d'un metre, com a molt, d'alçada es podia comparar, ni de 

bon tros, amb palmeres centenàries de deu o vint metres 

d'altura. Tanmateix, les referències són constants al llarg de 

les dècades següents i el fet d'esmentar-ho ja aprofitava, com 

la resta de l'argumentació, per legitimar la conversió en 

solars del terreny dels horts, en un nou i accelerat episodi de 

la destrucció de les palmeres d'Elx. Certament, la justificació 

"tècnica" i "legal", des de la pròpia administració pública, de 

les actuacions destructives de la burgesia urbana va estar una 

pràctica habitual durant les dècades del franquisme, anys en 

els quals, com hem exposat en altres estudis, es reproduí i 

avançà, encara que amb matisacions i característiques 

peculiars, la destrucció dels horts. (09) Amb tot, aviat va 

aparèixer també l'enfrontament entre les administracions 

central i local pel tema de les palmeres, enfrontament del 

qual ja hem vist l'inici abans de la guerra. Així, la Comissió 

Gestora protestà vivament quan la Direcció General de 

Monts autoritzà l'arrancament sense cap garantia de les 111 

palmeres de l'hort de la Porta de la Morera, mentre que 

l'Ajuntament només havia autoritzat el transplantament, i 

encara amb la condició de plantar palmeres menudes. La 

Gestora va recòrrer la resolució i féu gestions perquè 

s'anul·làs l'ordre. (10) I, en efecte, així ho féu unes setmanes 

després la Direcció General, qui se n'hagué de tornar arrere i 

autoritzar només el transplantament i no la tala, i, a més, 

amb la condició de plantar palmeres procedents de vivers. 

Com és obvi, es tractava de mantenir les formes. I encara en 

relació amb aquest arrancament de palmeres, l'alcalde es 

dirigí al Secretario Perpétuo del Instituto de España, qui 

contestà l'ofici dirigit per l'alcaldia, comunicant que duria 

l'assumpte a l'Acadèmia de Sant Ferran, de la qual cosa, 

segons constà en acta, la Corporació quedà enterada i 

agraïda. (11) 

Però els anys de postguerra fou l'arquitecte Serrano 

qui, des de la seua postura privilegiada socialment i política, 

pogué plantejar amb més fermesa una certa defensa dels 

horts de palmeres. Com hem vist, ja el 1940 proposà que es 

fes un plànol d'eixample d'Elx, tenint en compte que la 

construcció d'habitatges havia d'anar encaminada a 

"salvaguardar definitivamente el palmeral de Elche." (12) El 

1941 Serrano insistí i presentà una moció en la qual, entre 

altres coses, demanava 

"que la Corporación acuerde el no autorizarse se tale una sola 

palmera, en tanto no se haya estudiado y comenzado a ejecutar un 

consciente y eficaz plano de la población." 

L'Ajuntament aprovà aquesta moció i, en 

conseqüència, 

"la petición al Ministerio de Agricultura para la inmediata 

constitución del Patronato de Defensa del Palmeral y el estudio de 

un plano de conservación, repoblación y embellecimiento, creando 

premios para los que planten huertos y facilitando plantas y riego a 

los nuevos cultivadores." (13) 

Però malgrat aquesta declaració d'intencions, en 

realitat les palmeres es continuaven arrancant, encara que 

amb certes garanties i sota un control teòric, si més no, de 

les administracions públiques. Així, a penes dos mesos 

després de prendre els acords anteriors, l'Ajuntament 

autoritzà la tala de 23 palmeres en la fàbrica de Ripoll per tal 

d'ampliar la indústria, amb el vot en contra, però, de l'alcalde 

i del primer tinent d'alcalde. Tanmateix, com a mostra 

significativa de l'alta volada que havia pres el tema i de la 

importancia per a la ciutat, ja en aquesta ocasió, a penes dos 

anys després del final de la guerra, es féu referència per 

primera vegada al decret proteccionista del 1933, 

considerant-lo en vigor, malgrat fos per a incomplir-lo: 

"el Decreto de 8 de marzo de 1933 prohibe en absoluto la corta de 

palmeras vivas en el término municipal de Elche, no obstante se 

han venido concediendo autorizaciones con ciertas condiciones 

para el arranque de palmeras" 

i, en el cas que els ocupava, 

"el criterio de no permitir arranque de palmeras que puedan 

disminuir la belleza del palmeral, es preciso armonizar [lo con] el 

arranque de palmeras impuesto por la necesidad, ya que en la 

fábrica Ripoll hermanos y compañía trabajan 1.600 obreros y la 

ampliación de la misma dará lugar al empleo de muchos más." 

Com començava a ser habitual, es posà com a 

condició que per cada palmera adulta talada se'n plantassen 

deu de menudes, 

"procedentes de viveros, con un metro mínimo de tronco, a lo largo 

de las carreteras de Alicante y Santa Pola, a partir desde el cruce de 

las mismas a la entrada de Elche, en una longitud de 2 kilómetros 

por cada carretera y a una profundidad de las mismas no superior a 

400 m." 

Com veiem, s'iniciava la consideració de les 

palmeres com a bé exclusivament turístic i ornamental, no 

productiu, ja que també podien plantar-se'n al voltant de la 

línea del ferrocarril, en direcció a Alacant, fins a dos 

quilòmetres de la ciutat "y a menor profundidad de 400 m. 

de dicho ferrocarril." Finalment havien de deixar una fiança 

de 25.000 ptes. "para responder de la vida de las palmeras 

durante cinco años." (14) 

Com veiem, l'interès pel manteniment de les 

palmeres reviscolava una mica conforme avançava la 

dècada. Amb tot, com ja hem dit, tant com les declaracions 

proteccionistes i les postures municipals d'ans i de després 

de la guerra, allò que aconseguí aturar en part als anys 

quaranta la destrucció dels horts, foren la fam i la misèria del 

moment, les quals donaren als terrenys plantats de palmeres 

un renovat valor econòmic pels productes que s'hi obtenien. 

(15) Amb el seu testimoni personal, Brotons confirma que 

després de la guerra, al llarg dels anys quaranta, cinquanta i 

seixanta, es van plantar moltes palmeres al camp per la gran 

rendabilitat econòmica que tenien aquells anys. (16) 

Però els propietaris dels horts immediats als barris 

construïts durant les primeres dècades del nou-cents, 

aspiraven a fer-hi cases i fàbriques, com els afortunats que 

ho havien fet a penes unes dècades abans. Fet i fet, l'actitud 

laxa de les corporacions municipals de la postguerra envers 

la protecció i conservació de les palmeres, arribà a motivar 

una greu crisi a l'Ajuntament el 1949, amb un dur 

enfrontament entre l'alcalde, Tomàs Sempere i Blasco, i 

l'arquitecte municipal Antoni Serrano i Peral. Per a entendre 

l'abast del problema cal tenir en compte el destacat paper 

que tots dos tenien dins la vida cívica i política il·licitana, 

l'alcalde en tant que primera autoritat de la població, en uns 

anys encara de duríssima repressió social i política, i 

l'arquitecte en tant que personatge significatiu de la burgesia 
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i de la intel·lectualitat d'Elx. Cal tenir en compte, així 

mateix, que a meitat del segle XX, la qüestió de les palmeres 

anava més enllà de l'àmbit local i hi havia una gran 

consideració envers el 'palmerar' d'Elx a tot l'estat, 

especialment als cercles culturals de Madrid. El cas és que 

l'autorització municipal per a tallar unes palmeres en una 

fàbrica situada en la carretera d'Alacant, propietat, per cert, 

d'un regidor, i la consegüent campanya de defensa del 

palmerar oberta a les fulles del diari Arriba, de Madrid, 

motivaren un gran debat sobre les palmeres d'Elx dins el 

mateix Ajuntament, debat que, en definitiva, significà una 

seriosa advertència a la Corporació sobre la delicadesa i 

seriositat que el tema tenia ja aleshores per a l'opinió pública 

d'arreu l'Estat, inclosos els caps polítics del règim. 

En els llibres d'actes municipals la notícia comença 

el 19-10-1949 amb la presentació al Ple d'una moció, 

signada per tots els regidors, 

"saliendo al paso de la campaña tendenciosa y difamatoria que, en 

relación con el palmeral de Elche, ha sido recogida por la prensa de 

Madrid." 

En aquesta moció es demanava que 

"se dé estado oficial a este asunto, con el fin de aclarar las cosas 

para que, no solamente los centros directivos, sino la provincia de 

Alicante y España entera queden enterados de la gestión y 

desarrollo de esta campaña, proclamando su absoluta solidaridad 

con el Sr. Alcalde en la tramitación del expediente que se instruye." 

(17) 

Com ja hem dit, l'expedient de referència es referia 

a una sol·licitud de Josep Samper i Marco per a tallar vint 

palmeres situades dins de la seua fàbrica de goma de 

l'avinguda del General Primo de Rivera. S'hi diu que 

l'expedient havia estat informat per l'arquitecte municipal 

Antoni Serrano, suposem que desfavorablement, com també 

per l'alcalde Tomàs Sempere, qui degué donar l'autorització. 

I les palmeres es degueren tallar immediatament. 

Assabentada d'aquest fet, la pròpia Direcció General de 

Belles Arts envià telegrames de protesta a l'alcalde i al 

governador de la província, comunicant que 

"recibidas noticias nueva tala palmeras en el bosque declarado 

Paraje Pintoresco de interés nacional, rogaba que se suspendiera la 

corta, impidiendo construcción alguna en el paraje talado." 

L'Ajuntament, però, el 19-10-1949 informà que 

"la tala se había llevado a cabo no en el bosque de palmeras, sino 

dentro del recinto de la fábrica de goma de la razón social José 

Samper y Marco S. A., haciendo constar que esta cuestión, y otras 

que podrán plantearse, obedecían principalmente a la pasividad y 

negligencia de los arquitectos municipales que, desobedeciendo las 

reiteradas órdenes de la alcaldía, no habían presentado todavía las 

ordenanzas o reglamento del Palmeral de Elche, cuyo trabajo se 1es 

encomendó por vez primera en julio del pasado año." (18) 

També intervingué la Reial Acadèmia de Belles 

Arts de Sant Ferran, tot comunicant que, en una de les 

sessions, 

"acordose expresar [a] V. S. profundo disgusto porque vulnerando 

toda clase de afirmaciones y disposiciones transmitidas en oficio a 

esta Corporación, se vuelven a efectuar bárbaras talas de palmeras 

en esa ciudad. La Academia reitera a V. S. la dolorosa sorpresa y la 

triste desolación por ineficacia comprobada de cuanto se dispone y 

legisla contra los desmanes interesados de quienes estiman que el 

Patrimonio Artístico de la Nación es solo motivo de granjería y 

negocio particular." (19) 

Certament, aquestes paraules, dites des dels alts 

poders governatius i culturals de l'Estat espanyol el 1949 

expliquen la irritació i l'enuig de l'alcalde i de la Corporació 

municipal davant l'afer. Immediatament es van cursar 

telegrames, 

"con amplios informes, al Sr. Director General de Bellas Artes, al 

Sr. Secretario de la Real Academia de San Fernando y al Sr. 

Gobernador Civil, exponiendo la verdad de los hechos." 

Directament s'acusava l'arquitecte Serrano d'haver 

fet manifestacions contràries a la veritat i de responsabilitzar 

l'Ajuntament de la tala de les palmeres, fet que l'alcalde 

considerava "todavía más lamentable, siendo funcionario 

municipal." Un regidor arribà a demanar que, si era així, es 

formàs un expedient disciplinari als arquitectes responsables 

de no haver complit l'ordre de redactar les ordenances del 

palmerar. També es ressaltava 

"la conducta extraña del Sr. Serrano Peral que, por un lado, se 

resiste a cumplir su obligación, no presentando la ordenación y 

Reglamento del Palmeral y, por otro lado, denuncia la tala de 

palmeras, desorbitando el problema y dándole un alcance y 

proporciones muy distintas a la realidad de los hechos." (20) 

Finalment, després d'un llarg debat, es van prendre 

vuit acords sobre aquest assumpte: En primer lloc es feia 

constar el desgrat de l'Ajuntament envers 

"la empresa José Samper Marco S. A. por la tala de palmeras dentro 

del recinto de la fábrica, sin haber esperado la resolución del 

expediente en que se solicitaba la autorización necesaria para ello." 

A més s'acordà aturar les obres que havien motivat 

la tala de palmeres. En segon lloc es féu patent 

"el disgusto de la Corporación por la actuación del arquitecto Sr. 

Serrano que, faltando a un elemental deber de lealtad y 

consideración al Sr. Alcalde, ha obrado sin darle cuenta de nada, 

dando lugar a la campaña difamatoria que se ha producido." 

En tercer lloc s'acordà "rechazar los términos 

injustos y duros del telegrama del Sr. Secretario de la 

Academia de San Fernando." En quart lloc s'acordà convidar 

dos membres de l'Acadèmia a visitar la ciutat "y comprobar 

la verdad de los hechos y la labor que, en defensa del 

palmeral, está realizando la Corporación." El cinqué acord 

fou demanar la reunió immediata de defensa del palmerar. 

El sisé, ordenar l'arquitecte Serrano 

"que no actúe como arquitecto municipal mientras se resuelve el 

expediente iniciado y quede perfectamente aclarada su conducta y 

actuación en esta cuestión." 

En seté lloc s'acordà 

"destacar la labor ininterrumpida que, en defensa del palmeral está 

realizando esta Corporación, como lo demuestra la ampliación del 

Parque Municipal y la compra de dos huertos a su lado, donde se 

han plantado centenares de palmeras, al igual que alrededor del 

nuevo matadero." 

Finalment, es decidí elevar còpia dels acords al 

director general de Belles Arts, a l'Acadèmia de Sant Ferran 

i al governador civil. El regidor Samper, propietari de la 

fàbrica on s'havien tallat les palmeres, encara féu constar en 

acta el seu desacord per que se li paralitzaven les obres de 

l'ampliació, mesura que considerava innecessària. (21) 

Un mes després, el 09-11-1949, es donà compte de 

la reunió del Patronat de defensa del palmerar on, segons 

l'alcalde, s'havia reconegut per unanimitat "la labor eficaz y 



 577 

continuada y el celo incansable que, en defensa del palmeral, 

está demostrando la Corporación municipal." (22) Amb tot, 

com diem, aquest episodi mostrà la cura amb la qual 

l'administració municipal havia de tractar el tema de les 

palmeres. Això no implicà, ni de lluny, que no se'n tallassen, 

sinó que es van buscar uns altres mecanismes, més subtils, 

per a fer-ho, bé clandestinament, bé amb l'exercici del 

monopoli del poder polític municipal, bé mitjançant el guant 

blanc que suposava parlar de "transplantament." També, 

certament, aquest episodi, accelerà la redacció d'unes 

ordenances de la construcció en els horts i la política 

municipal de compra de molts dels horts del voltant de la 

ciutat. 
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02. TÈCNICS MUNICIPALS 

 

La gran necessitat de projectes i d'obres que hi havia a Elx 

després de la guerra, com també els ambiciosos programes 

municipals de transformació urbana que hem exposat, feren 

que als anys quaranta es consolidàs l'Oficina Tècnica 

Municipal, iniciada, com hem vist, la dècada anterior amb 

un arquitecte i un aparellador. El 1940 i el 1941 s'amplià 

amb un altre arquitecte i amb un enginyer industrial, a més 

de delineants i administratius. Així, després de la guerra, per 

primera vegada a Elx la transformació de la ciutat es vinculà 

a l'obra de dos arquitectes, els primers que vivien a Elx i els 

primers que ocuparen el càrrec d'arquitecte municipal, d'una 

forma simultània. Així, doncs, en deu anys, l'Ajuntament 

d'Elx passà de no tenir cap tècnic superior fixe, a tenir-ne 

tres, dos arquitectes i un enginyer. Encara que la jornada 

laboral de tots ells era prou flexible, la seua presència es 

deixà notar en un notable increment de l'activitat municipal 

en temes urbans i en la introducció de projectes moderns 

d'infraestructures i d'edificacions. El paper que tots dos 

arquitectes van jugar en l'arquitectura i la urbanística d'Elx, 

val a dir en la transformació de la ciutat, fou fonamental al 

llarg del segon terç del segle XX. En certa manera, al llarg 

d'aquestes tres dècades la urbanística a Elx fou conduïda per 

Serrano Peral i Pérez Aracil d'una manera semblant a la que 

Terán refereix per a Pedro Bidagor respecte al primer 

urbanisme a l'Estat espanyol durant el govern de Franco. 

(01) 

Pel que fa a don Santiago degué incorporar-se al 

càrrec immediatament després d'acabar la guerra i degué 

començar a treballar tot seguit, ja que, segons els llibres 

d'actes, el 26-05-1939 es passà a informe de l'arquitecte 

municipal l'assumpte de les obres que calia fer per a separar 

els cementeris civil i catòlic. (02) També el 03-06-1939, a 

penes dos mesos després d'acabar-se la guerra, l'arquitecte 

municipal exposava que hi havia en el magatzem una partida 

de troncs de palmera, 

"de los que se utilizaban para el revestimiento de refugios, cuyo 

material es impropio para la construcción y debe venderse, pues 

constituye por su volumen un obstáculo para ordenar en dicho 

almacén otros materiales." (03) 

Fet i fet, en la sessió del 28-02-1940 es readmitia 

sense sanció de cap tipus l'arquitecte Santiago Pérez i Aracil. 

(04) I el 06-03-1940 l'arquitecte donava compte que, en 

virtud de l'autorització de la Comissió Gestora, havia 

designat 

"para que le auxilie en los trabajos encomendados a la oficina de 

vías y obras, como técnico, a Don Pedro Alemañ, ingeniero 

industrial", 

la qual cosa fou acceptada pels gestors. A més, també 

continuava treballant com a aparellador municipal Francesc 

Martínez i Quesada, a qui se li reconeixien dos quinquennis. 

(05) Encara el 1940 s'acordà crear una plaça de tècnic 

superior com a "auxiliar de la oficina de vías y obras", el 

qual podia ser titulat arquitecte, enginyer de camins, 

enginyer industrial "o cualquier otro similar de escuela 

especial." Al mateix temps s'acordà que aquesta plaça fos 

ocupada interinament pel mateix enginyer industrial Pere 

Alemany i Amorós. (06) També, com hem vist, el 1941 

l'arquitecte Serrano exposà la necessitat de fer un plànol 

d'eixample de la ciutat i, per a poder dur-lo a terme, 

l'Ajuntament acordà 

"la creación de una plaza de Arquitecto Municipal, para cuya 

dotación deberá consignarse la cantidad necesaria en los 

presupuestos de 1941." (07) 

El 1941, doncs, el Ple veié l'acord de la Comissió 

Municipal Permanent per a cobrir les noves places 

d'enginyer, d'arquitecte i d'arxiver municipals, les quals 

foren adjudicades a Pere Alemany, Antoni Serrano i 

Alexandre Ramos, respectivament. (08) 

Poc sabem de les influències teòriques que tingué 

Pérez i Aracil ja que, segons ens digué ell mateix, es va 

desfer de tot el seu arxiu en el moment de jubilar-se. En 

contrast, destaca la gran quantitat de material que es disposa 

sobre Antoni Serrano i Peral en l'arxiu heretat i guardat 

curosament per son fill, Antoni Serrano i Bru, també 

arquitecte. (09) Amb tot, per la seua condició d'especialistes, 

el paper que jugaren des de l'Ajuntament en la transformació 

de la ciutat, tant els arquitectes com l'enginyer municipals, 
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fou cabdal, i les seues decissions afectaren en gran mesura la 

definició de la forma de la ciutat. Aquesta incidència es feia 

des de l'interès pels aspectes pràctics i disciplinars, tant en 

Antoni Serrano com en Santiago Pérez, i, a fi de comptes, 

tots dos foren els artífexs i responsables tècnics de 

l'urbanisme que es feu a Elx entre els anys 1935 i 1962. La 

major virtut que tingueren l'arquitectura i la urbanística 

d'aquesta etapa fou que, des del punt de vista tècnic i formal, 

ens aproximà a allò que es feia a l'Estat espanyol i a d'altres 

pobles de la nostra àrea cultural, com ara Alacant, Alcoi, 

València o Barcelona, molt més avançats que no pas Elx. 

Fet i fet, als estudis de Serrano i Pérez es feien projectes per 

a Alacant, Oriola i altres poblacions pròximes. Pel que fa a 

l'arquitectura, les obres racionalistes, art-déco i casticistes 

d'aquests dos arquitectes, molt més que tot allò que s'havia 

fet abans d'ells i allò que es feu després, tenia, en paraules de 

Pep Bonet, aquesta voluntat de grandeur necessària per a 

que "les ciutats deixen de ser pobles." (10) 

En un altre lloc hem catalogat i analitzat 

detingudament l'activitat professional de tots dos arquitectes. 

(11) Però aquí ens interessa destacar l'estreta relació que 

Serrano tingué amb César Cort, en la qual no mancava una 

amistat personal entre les famílies de tots dos arquitectes, la 

qual cosa feia que sovintejaren les visites. Com ja hem 

indicat, les idees de Cort influïren en Serrano i, a través d'ell, 

encara que llunyana, es pot rastrejar l'incidència de Cort, en 

alguns traçats de reforma urbana de la nostra ciutat fets 

després de la guerra. A més, sabem que Serrano disposava 

d'un exemplar del llibre de Cort sobre Múrcia al qual hem 

tingut accés i hem pogut consultar, tot comprovant que de la 

mà de Serrano hi ha diversos subratllats, especialment en la 

part d'ordenances i de normativa municipal, però també allà 

on Cort parlava de les perspectives urbanes o de certs 

edificis com ara el mercat de ramats o l'estació del 

ferrocarril. (12) En canvi, curiosament, no tenim notícia que 

treballassen a Elx o hi tinguessen cap influència els altres 

dos germans, Josep Francesc i Rafael Cort. Recordem que el 

mestratge de Cort en els arquitectes que treballaven a l'Estat 

els anys de la postguerra, gràcies a la seua càtedra de 

l'Escola d'Arquitectura de Madrid, fou reconegut per molts 

d'ells, com ara Víctor d'Ors. Aquesta influència es degué 

decantar encara més amb el paper que Cort jugà després de 

la guerra en la definició del nou urbanisme per al nou estat, 

amb les propostes d''urbanitzar' el camp i 'ruritzar' la ciutat, 

propostes a les quals, segons Terán, hi havia un curiós intent 

de fusió del model howardià, formulat de manera elemental, 

i de la concepció ruralitzadora i descentralitzant, tan 

congruent amb els postulats polítics del període autàrquic. 

(13) 
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contemporánea, 1978, p. 164-169. 

 

03. PLÀNOLS DE LA CIUTAT 

 

El dibuix d'un plànol de la ciutat, amb la definició dels 

eixamples i les reformes, fou un dels temes més presents, 

com hem vist, durant les primeres decades del segle, i també 

una de les primeres qüestions represes després de la guerra. 

Segons es donava compte a les actes municipals, el mateix 

1939, per ordre de l'alcalde, l'arquitecte municipal ja 

treballava en l'alçament del plànol de la població i 

presentava el rebut d'un ajudant. (01) Aquests primers 

treballs, si efectivament s'arribaren a fer, degueren limitar-se 

a l'aixecament de l'estat del territori i no degueren avançar 

gaire, ja que, com hem dit, en la breu etapa que l'arquitecte 

Antoni Serrano va estar de regidor, ja en la primera sessió 

plenària, es referí al tema de l'eixample, en considerar que 

"la construcción en Elche, por falta de plano de ensanche, sigue una 

ruta anárquica y se priva al Municipio de obtener fondos sin 

necesidad de recurrir a nuevos gravámenes, ya que la ley de 

ensanche proporciona recursos a los Municipios que procedan a 

efectuarlos." 

També en aquesta intervenció, Serrano tornà al 

conegut tema de posar en relació l'eixample i la defensa dels 

horts de palmeres, ja que considerava que 

"aparte de estas ventajas y cumplir con el imperativo de la ley, se 

obtendría la de poder salvaguardar definitivamente el palmeral de 

Elche, ya que la construcción futura puede ir orientada por este 

principio." 

Així, la Corporació acordà que "se proceda a la 

mayor brevedad posible a redactar los proyectos de 

ensanche de población" i, com ja hem dit, per a poder fer 

aquests treballs, s'acordà crear una nova plaça d'arquitecte 

municipal. (02) 

Gozálvez cita un plànol de la ciutat fet pels 

arquitectes Santiago Pérez i Antoni Serrano ja el 1942, 

segons el qual l'uniformitat de la quadrícula de l'eixample 

quedava trencada per les mansanes compreses entre els 

carrers de José Maria Buck, 13 de setembre, Lope de Vega i 

Alférez Cosidó, rectangle en el qual les illes s'estretaven a la 

meitat, per tal de maximitzar l'ocupació del sòl de terra amb 

una parcel·lació més racional i amb uns carrers més estrets 

destinats a les habituals cases de planta baixa entre mitgeres. 

Així mateix, es projectaven com espai ajardinat les dues illes 

entre els carrers de la Reina Victòria, 13 de setembre, 

Concepción Arenal y Baltasar Tristany, en una de les quals 

s'edificaria el grup escolar de la Mare de Déu de 
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l'Assumpció. Aquests jardins bessons, ja plantejats al plànol 

d'eixample de Canales, tenien un gran sentit urbanístic, ja 

que, com observa Gozálvez, eren equidistants de les places 

circulars del Bisbe Siuri i de la plaça de Crevillent. (03) No 

tenim notícia que aquest plànol del 1942 s'arribàs a aprovar 

per l'Ajuntament, la qual cosa fa pensar que devia tractar-se 

d'un dels molts esborranys fets a l'Oficina Tècnica durant els 

anys quaranta. Amb tot cal no llevar importància a aquests 

primers plànols de postguerra, ja que hem de considerar que 

són el primer document gràfic del conjunt de la ciutat 

dibuixat després del plànol geomètric del 1849, com també 

el primer on es grafiaven tant els eixamples com les 

reformes de la ciutat antiga hagudes durant el nou-cents, en 

una consideració conjunta de la ciutat existent i de la ciutat 

projectada. 

Observem també que conforme es desenvolupa la 

urbanística a l'Estat espanyol durant els anys quaranta, com 

també una legislació específica, (04) es feien, a poc a poc, 

més complexos els primers eixamples i plànols de reforma 

d'Elx, des del plànol de Canales dels anys vint —que no 

assignava usos del sòl i només contenia el traçat d'una 

cuadrícula d'alineacions de carrers—, fins aquests plànols 

dels anys quaranta que començaven a ser ja moderns en el 

sentit de contenir una càrrega de planejament territorial i de 

reforma de la ciutat existent, no sols un plànol d'alineacions 

de l'eixample. Així, en aquest plànol del 1942 apareixia ja, 

segons Gozálvez, el projecte de continuació del carrer 

d'Alfons XII al sud del pont Vell, fins la plaça Major del 

Raval —anomenat primer de Gabriel Ruiz Chorro i després 

de Juan Ramón Jiménez—. Aquest carrer ja es trobava obert 

fins el carrer de Sant Joan en plànols del 1957 i, com 

observa Gozálvez, donada l'amplària de la via, l'operació de 

reforma urbana exigí importants remodelacions viàries, 

travessant una illa d'edificació completa existent entre els 

carrers del Racó de Sant Jordi i de Sant Joan. (05) Pel que fa 

als barris d'Altabix, l'illa de la llotja era l'única que apareixia 

ja construïda i, en un principi, només es traçà una part del 

barri, el sector comprés entre els carrers de Juan Espuche i 

Cayetano Martínez, entre la llotja i la carretera d'Alacant. 

(06)  

Malgrat aquest plànol del 1942 i la contractació 

d'un nou arquitecte municipal, i malgrat les reglamentacions 

estatals dictades sobre la matèria durant els anys quaranta 

que obligaven els municipis a formar plans d'urbanització, a 

finals del 1949 no s'havia aprovat encara cap document de 

conjunt per a la ciutat ni per a l'eixample de Carrús, ja que el 

02-12-1949, un regidor pregava que 

"se active el estudio del plano de ensanche de Carrús, adoptándose 

en definitiva la solución que sea más aceptable para el 

Ayuntamiento, con objeto de que pueda iniciarse en aquella zona la 

construcción de viviendas dentro de normas aprobadas, con lo que 

se evitará la anarquía que hoy reina en la construcción en aquel 

sector y no se causarán perjuicios innecesarios a los que quieren 

construir dentro de la legalidad." (07) 
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(07) Ayuntamiento Pleno, acta del 02-12-1949, AHME. 

 

04. BARRI DE LES PORTES ENCARNADES 

 

Al marge del plantejament d'un plànol global per a la ciutat, 

se seguiren ocupant certes àrees perifèriques per a les quals 

es comptava ja amb un plànol aprovat abans de la guerra, la 

qual cosa suposava un pas més en la transformació urbana 

fragmentària de la ciutat d'Elx en el seu límit amb els horts 

de palmeres, eliminant la visió d'aquests horts. Així es féu 

amb els bancals situats entre horts al sud del barri de Tripa, 

entre la carretera de Dolors i el que seria nou escorxador 

municipal, barri que, com hem vist, fou aprovat abans de la 

guerra i ja es dibuixà, segons Gozálvez, al plànol de la ciutat 

del 1942. La construcció efectiva no s'inicià fins el 1944, 

però ja es trobava gairebé acabat en el plànol del 1957. (01) 

Fet i fet, la construcció de l'escorxador a llevant del barri, 

enllà els horts, significà una forta espenta per a l'ocupació 

dels solars de la zona, no només per la caracterització que 

aquest equipament li donava, sinó perquè suposà que els tres 

carrers longitudinals que estructuraven el barri deixassen de 

ser culs de sac cap a llevant i quedassen comunicats amb la 

xarxa de camins rurals preexistents, en fer l'obertura del 

carrer central, el d'Eduard Ferràndez i Garcia, a través de 

l'hort de la Torreta, amb la qual cosa aquest vial es convertí 

en un important nexe d'unió entre dues vies preexistents, el 

Filet de Fora a ponent i el camí d'Alborrocat a llevant. El 

1949 s'acordà comunicar-li al propietari d'aquest hort de la 

Torreta la voluntat municipal de donar accés a l'escorxador a 

través de l'hort, obrint un camí o via d'accés al nou edifici, el 

qual, com hem dit, seria prolongació del carrer central del 

barri de les Portes Encarnades. (02) El 02-12-1949 s'aprovà 

el projecte d'accés al nou escorxador, pressupostat en 

127.219 ptes. (03) I el 1950 es comprà la part nord de l'hort 

de la Torreta, 

"con objeto de abrir un camino o calle que dé acceso directo al 

nuevo matadero municipal y hermosear en lo posible dichos 

accesos, mejorando y ampliando la plantación de palmeras del 

citado huerto." (04) 

 

NOTES 

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 129. 

(02) Ayuntamiento Pleno, acta del 09-11-1949, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 02-12-1949, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 05-04-1950, AHME. 

 

05. BARRI DE LA LLOTJA 

 

Un altre dels barris situats enllà els horts que es continuà 

després de la guerra fou el de la Llotja, el qual, amb El 

Hogar Jardín, esdevingué l'embrió dels barris d'Altabix. Ja 

el 1940, quan el propietari va reprendre la urbanització del 

barri davant l'ajuntament franquista, la seua gestió aparegué 

vinculada a la construcció d'aquest gran edifici públic, la 

llotja, el qual seria el més característic del barri. Així, segons 

informava l'alcalde a la Comissió Gestora el 20-07-1940, el 

propietari de la urbanització d'Altabix oferia gratuïtament el 
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terreny per a fer la llotja i, encara que no es deia 

expressament, aquest oferiment anava condicionat al 

recolzament municipal per a urbanitzar el barri, el qual 

aleshores a penes si tendria alguna casa. Malgrat l'oferta, un 

gestor indicà que 

"según sus noticias la organización de aquellos terrenos dió lugar a 

determinadas protestas sin que conozca si tuvieron o no 

fundamento", 

per la qual cosa s'acordà que, abans de seguir endavant, 

s'havien d'investigar els antecedents del cas. (01) A les actes 

municipals no es tornà a tractar d'aquesta oferta de terrenys, 

però el 12-02-1941 l'Ajuntament Ple aprovà el projecte de 

construcció de la llotja de contractació de fruites i verdures, 

ja aprovat inicialment per la Comissió Permanent el 22 de 

gener, amb un pressupost de 418.063 ptes. (02) Aquest 

projecte es trobava redactat per l'arquitecte Antoni Serrano i 

Peral al seu estudi particular i constava de tres grans 

pavellons, tot ocupant una illa de cases sencera del barri al 

qual donà nom. (03) El 1941 s'adjudicà la construcció de 

l'edifici a la Constructora Illicitana S.A. (04) i, segons 

Gozálvez, apareixia ja construït al plànol del 1942. (05) 

La llotja no sols impulsà definitivament la 

construcció dels barris d'Altabix pel seu valor emblemàtic i 

funcional, sinó també perquè implicà la millora dels accesos 

i de les comunicacions del lloc. Així, el 1943 l'Oficina 

Tècnica redactava un projecte de "accesos a la lonja", el qual 

consistia en pavimentar el carrer que unia l'edifici amb la 

carretera d'Alacant. (06) També hi hagué l'intent de construir 

a la vora altres edificis públics, ja que el 1942 l'Ajuntament 

aprovà la idea d'iniciar converses per a comprar terrenys a 

ponent de la llotja per a instal·lar-hi un mercat setmanal de 

ramats. (07) L'arquitecte Serrano el situà en diversos plànols 

generals i arribà a fer un projecte de l'obra, el qual fou 

aprovat per l'Ajuntament el 08-05-1946, amb un pressupost 

de 386.457 ptes. (08) Digam que la proposta de construcció 

d'un mercat de ramats també tenia un antecedent il·lustre en 

les propostes de Cort per a Múrcia, ja que en aquesta ciutat 

el mercat de ramats projectat vora el Segura, immediat al 

pont Nou, era un dels nuclis que l'arquitecte considerava 

importants en l'estructura urbana. Cort redactà un projecte 

per a aquest mercat, amb una alta i formosa torre que 

presidia el conjunt. Al llibre de Cort hi ha fins i tot una nota 

manuscrita de Serrano on s'assenyalava: "Hay que ver el de 

Orihuela y hacer el proyecto a la vez", indicant el caràcter de 

model del mercat de Cort per als altres dos. (09) 

Tanmateix, aquest edifici no s'arribà a fer a Elx i el 

mercat de ramats seguí celebrant-se enmig dels horts, vora el 

clot de les Tres, prop de l'escorxador, en el camí 

d'Alborrocat, i aquests terrenys, clau per a unir el barri de la 

Llotja amb els horts de palmeres, no s'han ocupat amb 

edificis d'habitatges fins els anys vuitanta del segle XX. Amb 

tot és indicatiu del caràcter ruralitzant del règim de Franco 

als anys quaranta la importància que es donava a aquests 

edificis: una llotja de verdures i un mercat d'animals, 

aspectes 'rurals' tots dos, que s'introduïen en les prioritats 

urbanes. 

Un altre edifici que caracteritzà aquest barri fou la 

caserna de la Guàrdia Civil, creada al vuit-cents com a 

guàrdia rural, edifici que es va situar vora la llotja. Així, el 

1943 es donà compte a l'Ajuntament Ple que un particular, 

Vicent Sansano i Fenoll, havia donat una parcel·la de 

terreny de 2.800 m2 on s'havia de fer "el cuartel de la 

Guardia Civil de esta ciudad", prèvia donació de la parcel·la 

al Ministeri de la Governació. L'Ajuntament acceptà la 

cessió, com també altres donacions en metàl·lic per a fer 

l'obra. (10) 
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06. PARCS MUNICIPALS 

 

La vella aspiració dels anys vint de fer un parc a Elx fou 

represa després de la guerra i, a meitat de la dècada dels 

quaranta, el Parc Municipal de l'hort del Colomer 

esdevingué una de les grans obres de l'ajuntament de 

Franco, per tal com venia a cobrir l'aspiració de tota la 

població, fins i tot amb un cert caràcter interclassista, en ser 

un bé d'ús i de domini públics. En un primer moment, però, 

es mantenia encara la idea de l'enginyer Canales de fer un 

gran parc en la vessant del riu, i el 1939 la Comissió 

Gestora, reprenent les reivindicacions de l'opinió pública 

dels anys vint, acordà 

"el establecimiento de un parque en la continuación del puente de 

Canalejas, con dirección al oeste." (01) 

L'arquitecte Antoni Serrano arribà a redactar-hi un 

projecte de jardí els anys 1944-45 (02) i també l'arquitecte 

Santiago Pérez hi féu dibuixos a principi dels anys quaranta, 

però cap d'aquells projectes fou construït. Com a molt, es 

van plantar alguns pins i algunes palmeres vora el safareig 

de la sèquia de Marxena, situat sota el pont Nou. 

El gran i veritable parc d'Elx no prengué forma fins 

la meitat dels anys quaranta i ho féu, com hem dit, 

mitjançant l'ajardinament d'un hort de palmeres, el del 

Colomer, propietat de la Mare de Déu de l'Assumpció mercè 

al vincle del Dr. Caro, en una solució que, com hem vist, 

també s'havia plantejat ja abans de la guerra. Des 

d'aleshores, l'Ajuntament d'Elx paga un canon per l'ús públic 

d'aquest hort. El 07-05-1941 l'alcalde presentà una moció en 

la qual, 

"después de hacer historia del palmeral de Elche y de pintar la 

situación de abandono en que se encuentra, propone se aproveche 

el huerto del Colomer, propiedad de la fundación Caro, cuyos 

bienes administra la Excma. Corporación, para construir en él y los 

huertos colindantes un parque municipal." 

L'Ajuntament aprovà la proposta i acordà que es 

fes el projecte, com també gestions per a adquirir els horts 

veïns, a més d'assenyalar-se 
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"en su día el alquiler que se ha de satisfacer a la fundación Caro por 

el aprovechamiento por el Municipio del huerto de su propiedad." 

(03) 

El 1945 ja s'havien iniciat treballs de jardineria en 

l'hort del Colomer i s'utilitzava com a parc públic, ja que el 

04-05-1945 s'aprovà la moció de l'alcalde Lluís Melendro on 

proposava que, 

"para completar el parque municipal con una zona de recreo y 

deportes, se encargue a la sección técnica de la Oficina de obras el 

proyecto de una piscina reglamentaria con servicio de duchas, café, 

pista de tenis, patines y baloncesto." (04) 

Com veiem, aquesta idea prefigurava el que seria 

el parc Esportiu, situat enfront del Municipal, a l'altre costat 

del passeig de l'Estació, regentat en un principi per la 

Falange. El parc Esportiu, però, malgrat ser una peça clau en 

l'estructura urbana de la ciutat, es féu, com bona part del 

mateix parc de l'hort del Colomer, a poc a poc (desfent l'hort 

on se situava), sense que hi hagués cap projecte unitari de 

conjunt. La consolidació definitiva, però, del Parc Municipal 

com a jardí públic fou una exhibició comarcal que s'hi 

celebrà el 1946 i, per a la qual, Antoni Serrano projectà 

diversos pavellons, alguns dels quals es van destinar a 

equipaments, i Santiago Pérez projectà elements de 

jardineria, com ara fonts i bancs, edificis i elements que hem 

estudiat detingudament en un altre lloc. (05) 

El 09-07-1946 l'alcalde feia una breu història de la 

gènesi d'aquestes construccions, en exposar al ple que, 

"como ya saben los Sres. Gestores, en el pasado año y a 

requerimiento del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, que 

patrocinó con gran entusiasmo la idea, se pensó celebrar una 

exposición comarcal de artesanía con motivo de la esperada visita 

de S. E. el Jefe del Estado y, a este objeto, con la aportación de 

otros pueblos de la provincia, se construyeron en el Parque 

Municipal varios pabellones para instalar la citada exposición. De 

estos pabellones, algunos, por su estructura y consistencia, pueden 

considerarse como definitivos y se piensa destinarlos a Museo 

Municipal, Biblioteca circulante y café restorán." 

Tanmateix, continuava, 

"como, desgraciadamente, la visita del Caudillo no pudo realizarse, 

quedaron las obras paralizadas y algunos pueblos no contribuyeron 

con la cuota que les fué asignada, resultando de ello que, en la 

actualidad, existe un déficit a favor de los modestos contratistas de 

esta ciudad que ejecutaron las obras en cumplimiento de las 

órdenes recibidas, dando un margen amplísimo de crédito y 

confianza a esta Corporación." 

L'alcalde considerava, així mateix, que 

l'Ajuntament d'Elx era l'únic beneficiari dels edificis, ja que 

les instal·lacions permanents havien passat a ser de la seua 

propietat "por ser parte integrante del Parque Municipal", i 

proposava, com en efecte s'acordà, que l'Ajuntament es fes 

càrrec de l'esmentat dèficit i pagàs els constructors. (06) 

Els intents del municipi per ajardinar tant el Parc 

Municipal com la vessant del riu van ser constants al llarg 

dels anys quaranta. De tota manera, com ja hem dit, aquests 

treballs es feien a poc a poc pels operaris municipals, sense 

projecte de conjunt. Així, el 1947, a proposta d'un gestor, 

l'Ajuntament Ple aprovà "que se planten rosales y árboles de 

sombra en el parque municipal", com també 

"pinos, eucaliptus y otras especies forestales, en la ladera del 

Vinalopó, trozo comprendido entre el puente de Canalejas y el del 

Ferrocarril." (07) 

D'altra banda, en l'edifici principal del Parc 

Municipal s'instal·là el museu il·licità, amb una part de la 

col·lecció d'Ibarra, la qual hi va romandre durant moltes 

dècades, fent que, per als d'Elx, aquest edifici fos 'el Museo' 

per antonomàsia. També el mateix jardí o parc de l'hort del 

Colomer, fins avui mateix, i malgrat existir-ne molts més, és 

conegut a Elx com 'el Parque', per antonomàsia i en castellà, 

amb l'article determinat que fa referència a l'època en la qual 

només existia aquest parc. Certament, les intervencions 

urbanes dels anys quaranta venien a omplir aspiracions 

llargament sentides per la col·lectivitat i eren rebudes com 

allò que eren: la consolidació definitiva, amb algunes 

dècades de retard, d'una part fonamental de la ciutat burgesa. 

Fet i fet l'incidència del Parc Municipal en la vida urbana i 

social de la població ha estat enorme, ja que esdevingué lloc 

de passeig, d'esbargiment, de trobada, de ball i de festa, ha 

disposat d'una jardineria i d'unes intervencions 

arquitectòniques que han pretés tothora ser exquisides i 

acurades (bona intenció que no ha evitat que en moltes 

ocasions siguen intensament coentes i barroeres) i ha estat, a 

fi de comptes, el lloc on s'ha mirat la petita i la mitjana 

burgesia que guanyà la guerra civil o que s'hi hagué 

d'adaptar durant la llarga post-guerra. D'altra banda, un fet 

significatiu fou que amb la conversió de l'hort del Colomer 

en jardí, es començaren a utilitzar a Elx els horts de 

palmeres com equipaments d'ús públic, la qual cosa ha 

tingut conseqüències importants en la dinàmica del seu 

manteniment i de la seua destrucció i ha permés unes certes 

expectatives en la permanència de les palmeres i, sobretot, 

d'alguna part de l'espai lliure conformat pels horts, si més no, 

amb una baixa densitat construïda. Els horts podien, així, 

arrecerar usos urbans sense haver de ser substituïts per barris 

compactes i sense haver de talar indiscriminadament totes 

les palmeres, encara que el valor que en aquesta 

transformació assumien els vegetals era tan sols un valor de 

'marc incomparable', ornamental i simbòlic. Així, ja ben 

aviat, el 1948, l'Ajuntament adquirí el primer hort de 

palmeres per tal de destinar-lo a jardí d'ús públic. Es tractava 

de l'hort de Baix, el qual es va comprar per 40.000 ptes. i on 

es feren obres de jardineria al llarg dels primers anys 

seixanta. (08)  
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07. EQUIPAMENTS 

 

A més dels equipaments als quals ens hem referit adés, una 

part dels nous edificis públics de la ciutat de postguerra es 

trobava en funció de la ideologia i del programa del nou 

règim. Així, una de les primeres propostes de la Comissió 



 582 

Gestora fou la construcció d'un monument als caiguts en el 

cementeri, com també la separació dels recintes dels 

cementeris civil i catòlic. (01) També a la ciutat es va fer un 

monument als caiguts, el qual es va situar a l'antic passeig de 

les Germanies, encara que en un primer moment es pensà en 

posar-lo en el passeig de Francos Rodríguez. (02) Però la 

major part dels equipaments plantejats als anys quaranta 

continuaven sent els mateixos edificis que la ciutat 

reclamava des de vint anys enrera. Un d'ells era el museu, 

instal·lat finalment, com hem vist, en un pavelló de 

l'exhibició comarcal del 1946, al Parc Municipal, després de 

resoldre diversos problemes, ja que després de la guerra, els 

objectes del museu de Pere Ibarra es trobaven encara en 

mans de la seua vídua. Així, la Comissió Gestora acordà el 

12-07-1939 que 

"en cuanto se otorgue la escritura de venta de dicho museo por la 

indicada Dª Isabel Martínez, se le abone la mitad de las cantidades 

correspondientes." 

El president quedava autoritzat per a instal·lar 

"los objetos que constituyen el referido museo en el sitio más 

conveniente." (03) 

Després de diversos titubeigs i desconfiances, en 

desembre del 1939, mercè a les bones gestions de diversos 

prohoms cultes d'Elx afectes al règim, s'acordà adquirir el 

museu de Pere Ibarra i donar-li a la vídua una pensió de 

3.000 ptes. anuals a comptar des de la data de la mort 

d'Ibarra i l'alcalde quedà facultat per a fer allò que millor li 

semblàs en relació amb la instal·lació. (04) Aquest museu 

s'incrementà amb algunes peces gràcies a les excavacions 

autoritzades per l'Estat al nostre municipi el 1940, destinant 

els objectes trobats al Museu Municipal. L'advocat 

Alexandre Ramos i Folqués, qui ocupava a l'Ajuntament la 

plaça d'arxiver creada per a Pere Ibarra, el 10-04-1940 havia 

d'explicar els detalls del projecte davant la Comissió 

Gestora, en tant que "concesionario de las excavaciones 

arqueológicas en Elche." (05) 

Així, doncs, com veiem, durant els primers anys de 

postguerra es va reprendre i s'afiançà la idea de fer un museu 

a Elx. I verbalment, si més no, l'Ajuntament mostrà interès 

en fer-lo i adquirir peces destinades a tal institució. Així, el 

11-08-1941 s'acordà iniciar gestions per tal de comprar la 

col·lecció d'antiguitats oferida per Encarnació Folqués, 

vídua de Ramos, mare de l'arqueòleg Alexandre Ramos, 

"integrada por mas de 700 objetos, algunos de ellos de mérito 

verdaderamente excepcional, al objeto de enriquecer su museo y 

evitar puedan repetirse casos como el de la Dama de Elche." 

L'oferta era de 179.700 ptes., però s'acordà discutir 

aquest preu, massa elevat per a les possibilitats municipals. 

(06) En la mateixa sessió es va veure també una altra oferta 

del mateix Ramos i Folqués en la qual oferia a l'Ajuntament 

els objectes que es trobassen en les excavacions de 

l'Alcúdia, de les quals ell era el concessionari, a canvi que 

pagassen les despeses dels treballs d'excavació. (07) Ramos 

Fernández assenyala que el Museu Arqueològic d'Elx 

s'inaugurà el 1940 per idea de son pare Alexandre Ramos, 

com també que el 1948 ja se celebrà a Elx el IV Congreso 

Arqueológico del Sudeste Español. (08) Tanmateix, la 

primera dada ens sembla poc versemblant, hagut compte de 

les notícies de les actes municipals esmentades adés, segons 

les quals al llarg dels anys 1940 i 1941 els gestors de 

l'Ajuntament discutien encara l'adquisició del museu d'Ibarra 

i la col·lecció d'Encarnació Folqués. 

De tota manera l'interès social per l'arqueologia i 

les antiguitats era quelcom present a la primera corporació 

franquista i no sols aixó, sinó que la fundació d'un museu i 

l'interès per les excavacions anaven unides a una certa 

voluntat de manteniment del patrimoni arquitectònic 

mantinguda per alguns dels il·licitans més cultes vinculats al 

nou règim, els elements més barroers del qual, però, no 

sempre prengueren en consideració la seua opinió. Així, el 

1943, el cronista honorari de la ciutat, Joan Orts i Roman, 

féu indicacions a la Coporació sobre 

"la conservación de la Portada de Santa Lucía y Claustro del 

Convento de las Clarisas, que pudiera constituir en su día el edificio 

para instalar el Museo de Arte y Biblioteca Municipal en forma 

adecuada y digna que la ciudad reclama a todas luces." 

Orts proposava també 

"la adquisición de todo el material arqueológico encontrado en la 

finca 'La Alcudia' para que engrose la colección de nuestro Museo, 

evitando que cualquier organismo pueda hacerse cargo de estas 

riquezas ilicitanas que son de Elche y en Elche deben exponerse." 

La Corporació, tanmateix, tan sols acordà que tendria en 

compte aquestes suggerències per a quan ho permetés la 

situació econòmica de l'Ajuntament. (09) En contrast amb la 

lentitud amb què avançava el tema del museu, allò que es va 

crear d'immediat fou la Biblioteca Pública Municipal d'Elx, 

l'inici de la qual s'aprovà el 02-08-1939, a proposta de 

l'arxiver Alexandre Ramos i Folqués. (10) 

En canvi, pel que fa a l'ensenyament, el mateix 

1939 una ordre ministerial va suprimir l'institut de segona 

ensenyança d'Elx. La Comissió Gestora acordà que 

continuàs funcionant aquest centre 

"teniendo en cuenta la crecida población de Elche y el número de 

alumnos matriculados en el instituto durante los años de su 

existencia" (11) 

però aquest acord no aprofità per a res i l'institut fou 

suprimit. El curs següent, a canvi, en substitució d'aquell 

institut, es fundà el Colegio Oficial de Enseñanza Media de 

Nuestra Señora de la Asunción, de propietat privada. (12) 

També el problema de les escoles es plantejà 

immediatament després de la guerra i, fet i fet, la construcció 

d'edificis escolars tingué una gran importància i incidència 

urbana als anys seixanta. Ja el 1940 la Comissió Gestora 

veié un informe, segons el qual hi havia més de 2.000 

xiquets sense escolaritzar i calien més de 40 escoles "para 

absorber todo el censo escolar." S'acordà que l'arquitecte 

municipal redactàs urgentment dos projectes de grup 

escolar, l'un dels quals s'havia de situar en el Parc Municipal 

i l'altre en l'hort de Caro. (13) Cap d'aquestes escoles, però, 

es dugué a terme i el 1942 s'acordà que l'arquitecte 

municipal Antoni Serrano fes un projecte d'escoles amb 

habitatge per als mestres, sense que el solar s'hagués fixat 

prèviament. D'aquests projectes tipus, els quals es podien 

situar en qualsevol lloc, se'n feren molts a l'Ajuntament d'Elx 

durant els anys cinquanta i seixanta, però pocs als anys 

quaranta. En aquesta ocasió es tractava de fer, amb la 

col·laboració de la Obra Sindical del Hogar, 

"cuatro edificios en los solares que se determinarán oportunamente, 

dotado cada edificio de planta baja con entrada independiente para 

escuela y dos plantas, con dos viviendas cada una, para maestros." 
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(14) 

De tots els equipaments pendents a Elx, però, 

l'escorxador fou el primer que el nou règim projectà bastir, 

encara que les obres no s'acabaren fins deu anys després. 

Així, ja el 13-12-1939, la Comissió Gestora aprovà un 

projecte d'escorxador redactat per l'arquitecte municipal, el 

qual s'havia de situar al mateix emplaçament on pensava 

construïr-lo l'ajuntament republicà el 1936, ço és, al sud del 

canal de Riegos de Levante i a l'est de la sèquia major del 

pantà, acabant per llevant el barri de les Portes Encarnades. 

En la mateixa sessió s'acordà també l'adquisició del terreny. 

(15) Tres anys després, però, encara no s'havia comprat el 

solar i no fou fins el 1942 que l'Ajuntament tornà a tractar el 

tema, tot aprovant que l'alcalde fes gestions per a adquirir el 

terreny on construir aquest nou escorxador. (16) La 

construcció de l'edifici, però, es va retrasar molt més encara, 

ja que la compra de la terra al propietari, Joaquim Cruz i 

Bru, no es féu fins dos anys més tard, el 08-01-1945, quan el 

Ple acordà l'adquisició d'una parcel·la de 12.936 m2 de 

superfície. (17) El 1946 s'aprovà una ampliació i rectificació 

de preus de l'antic projecte d'escorxador, el qual pujà a 

1.214.220 ptes., amb les modificacions de la construcció 

d'una nau per a sacrifici d'aus imposada per la Dirección 

General de Ganadería i l'augment dels preus des de que 

s'havia redactat l'anterior projecte. (18) I el mateix any 

s'adjudicaren les obres de construcció, (19) les quals, però, 

no s'acabaren fins el 1949. (20) 

Encara que l'escorxador fou el primer equipament 

plantejat pel nou règim, el primer edifici públic construït 

efectivament als anys quaranta fou un pavelló del mercat 

destinat a la venda de fruites i verdures, emplaçat al mateix 

lloc on pensava fer-se abans de la guerra, ço és, en l'illa de 

cases situada entre la plaça de la Fruita i la d'Abastiments. 

Aquest edifici tingué una gran significació urbana, ja que 

reforçà l'antic mercat intramurs de la vila en ocupar una gran 

superficie per a l'ús d'abastiment i, a més, va permetre la 

construcció en el mateix emplaçament unes dècades més 

tard del mercat central d'abastiments existent a finals del 

segle XX. Per a aquell primitiu pavelló s'aprofità el solar que 

havia quedat després de l'enderroc el 1936 de les cases que 

hi havia. (21) El 23-02-1940 s'adjudicaren les obres per 

105.154 ptes. (22) i la construcció es començà i s'acabà 

d'immediat. Tanmateix, com que els enderrocs s'havien fet 

per l'ajuntament republicà, el 1945 es va revisar aquest 

"expediente por demolición e incautación de un grupo de edificios 

de planta baja la mayor parte y algunos de un piso de alzada 

durante el año 1936, o sea en la época roja." 

En aquesta revisió s'acceptà la taxació feta per 

l'arquitecte municipal, rebutjant la dels propietaris. (23) 

Després de diversos tràmits es fixà la indemnització per 

"demolición de fincas urbanas en la plaza de Abastos." 

Segons s'indicava, la superfície de les antigues cases era 

d'uns 665 m2 i quan es feia aquesta valoració, el 1945 com 

hem dit, ja s'havia acabat la construcció del pavelló de 

verdures, el qual es trobava en funcionament. (24) 

La casa consistorial fou un altre dels edificis 

públics on hi hagué actuacions d'importància durant els anys 

quaranta, per tal com resultava imprescindible ampliar-lo i 

millorar-lo per a reforçar el poder dels nous governants, a 

més de la necessitat d'ampliar l'aparell burocràtic. Ja el 

28-06-1939 la Comissió Gestora encomanà a l'arquitecte 

municipal un projecte d'ampliació de la casa consistorial, 

"con el fin de adquirir locales para las varias dependencias 

municipales, evitándose el gasto de alquileres que actualmente se 

abonan." (25) 

El 1941 es compraven les cases núms. 1, 3 i 5 de la 

plaça de Baix, aleshores anomenada del Generalísimo, "al 

objeto de darle la amplitud necesaria a las oficinas 

municipales." (26) I el 1944 s'adjudicaren aquestes obres de 

reparació de la casa consistorial i reforma de les oficines 

municipals, segons projecte de l'arquitecte Serrano. (27) 

Un altre equipament que es posà en marxa aquests 

anys fou el parc de bombers, situat en un espai residual de 

l'eixample, vora el pont Nou, aprofitant l'important canvi de 

rasants que hi havia entre les avingudes del País Valencià al 

nord i del Vinalopó al sud. El 1945 s'adjudicaren les obres 

d'aquest parc de bombers, segons projecte també de 

l'arquitecte Serrano. (28) Aquest ús s'hi mantingué durant 

vàries dècades i amb ell es començà a requalificar la façana 

de l'eixample sobre el riu, sent ocupats posteriorment 

aquests locals per la policia municipal i per oficines de la 

regidoria de serveis socials. 

Un altre equipament ja plantejat abans de la guerra 

i del qual es parlà abundantment durant els anys quaranta 

fou l'edifici de correus i telègrafs. Així, el 1945 hi hagué un 

interessant debat que trencà la monotonia de les sessions de 

l'Ajuntament, on gairebé només hi havia acords d'aprovació 

d'emprèstits i d'adjudicació d'obres. Aquest debat vingué 

motivat per la proposta d'ocupació de la plaça de la Mercè 

per a fer l'esmentat edifici. Aquesta era una pràctica habitual 

els anys de postguerra a diverses ciutats, com ara València, 

on es construïren mercats tot ocupant l'espai lliure de les 

places públiques, com ara la de Russafa o la de Rojas 

Clemente. El cas és que a Elx la Comissió Municipal 

Permanent havia aprovat que se cedís a l'Estat la plaça de 

Marià Anton per a construir-hi l'edifici de correus. 

Tanmateix, durant l'exposició al públic es presentà una 

instància de 69 veïns, els quals s'oposaven al projecte i feien 

legalment la seua reclamació. Aquest fet originà un debat en 

el Ple, un dels pocs debats urbans plantejats als anys 

quaranta, en el qual el gestor Ruiz i Magro, defensant la 

construcció de l'edifici, exposava 

"que no puede admitirse que un proyecto de tanta importancia para 

la ciudad se supedite a razones de tipo puramente afectivo o de 

tradición, como el de que en la citada plaza se instalaron los 

primeros caños de agua potable en época del Obispo Tormo, ni el 

figurar en dicha plaza el busto del illicitano D. Mariano Antón, ya 

que éste se puede colocar en una hornacina del edificio que se 

construya o en otro sitio de la ciudad, sin que por ello se amengüe 

ni menoscabe el respeto que merece." 

Segons aquest gestor, tampoc no es podia 

considerar d'interès que la replaceta fos un 

"espacio libre y zona de expansión que sirva de recreo y solaz a la 

infancia, cuando es bien sabido que toda ella está ocupada por la 

antiestética fuente de la Alcoraya y unos diminutos macizos de 

reciente plantación, máxime cuando se da el caso de que, contigua 

a la misma està la magnifica glorieta de Francos Rodríguez, la más 

amplia y hermosa de la ciudad, que satisface con exceso aquella 

necesidad." 

Finalment, considerava respecte al nou edifici que 
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"no puede argumentarse en el sentido de estar alejado del centro de 

la población, cuando solo dista unos escasos metros de la Glorieta 

de José Antonio, que [hoy] por hoy es el punto equidistante que 

puede servir de norma al calcular las distancias." 

Un altre regidor, pel contrari, s'oposà a que es 

construís cap edifici enmig de la plaça i exposà l'opinió 

favorable a expropiar diversos solars i cases derruïdes que hi 

havia en la plaça d'Abastiments per a fer-hi l'edifici de 

correus. L'alcalde, però, era de la mateixa opinió que el 

gestor Ruiz i exposà que l'expropiació costaria molts diners, 

tot centrant la qüestió clarament en que 

"con esto únicamente saldrían beneficiados los dos o tres 

propietarios que tienen casas en la citada plaza, que son los que, en 

definitiva, han movido todo el tinglado de la protesta." 

Així, doncs, la proposta final de l'alcalde fou que 

es fes un "proyecto de urbanización parcial de la zona" per 

tal de requalificar el sòl de terra i salvar la dificultat de cedir 

com a terreny edificable allò que era via pública. Tanmateix, 

sotmesa la proposta a votació, per quatre vots contra tres, es 

desestimà la cessió de la replaceta de Marià Antón i s'optà 

per la construcció en la plaça d'Abastiments d'allò que ja 

s'anomenava, retòricament, "palacio de comunicaciones." 

(29) Cal assenyalar que l'edifici de correus, finalment, 

tampoc no es construí en aquest lloc, sinó en un solar 

marginal situat en l'eixample de ponent, en la Rambleta o 

avinguda del Vinalopó, entre el pont Vell i el pont Nou i ja 

durant la dècada dels seixanta. 

Finalment assenyalem que els refugis antiaeris que 

hem vist construir durant la guerra es van mantenir en la 

ciutat per una ordre del general Franco del 1939, dictada 

immediatament després de la victòria, la qual fou vista per la 

Gestora el 17-05-1939 i on es disposava 

"la no destrucción de los refugios contra aviación construídos por 

los rojos, sobre los cuales oportunamente se dictarán instrucciones 

para su modificación, conservación o desaparición", (30) 

una decisió que potser era conseqüència de la situació 

prebèl·lica que vivia Europa aleshores. 
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08. ALTRES EDIFICIS 

 

La reconstrucció de la ciutat després de la guerra abastà de 

forma prioritària els edificis religiosos destruïts pels 'rojos'. 

En primer lloc, el mateix 1939 es començà a reconstruir, 

sota la direcció de l'arquitecte Antoni Serrano, l'interior de 

l'esglèsia de Santa Maria en la nau central de la qual, com 

hem vist, foren cremats el 1936 els objectes mobles de 

l'esglèsia i que, durant tota la guerra, s'utilitzà com a garage. 

(01) Com havia estat tradicional i amb més motiu, 

òbviament, en aquesta ocasió, l'ajuntament de Franco 

prengué una part decidida en la tasca de reconstrucció de 

l'esglèsia, com també en la reconstrucció de la Festa i en 

l'organització dels nombrosos actes religiosos que s'hi 

celebraren. Així, el 06-05-1939 es va reunir en el saló de 

sessions de la casa consistorial una comissió formada per a 

la reconstrucció de Santa Maria, i la pròpia Comissió 

Gestora de l'Ajuntament expressà la seua complaença per tal 

fet en l'acta de la sessió següent. (02) 

Als anys quaranta es van haver de reconstruir 

també les esglèsies del Salvador i de Sant Joan Baptista. Per 

al convent de les clarisses, tanmateix, com hem dit, s'habilità 

una part de l'antiga esglèsia gòtica, mentre que el solar de 

l'esglèsia neoclàssica es va vendre per a fer pisos. 

A més dels temples de la ciutat antiga, a l'eixample de 

ponent es va alçar una esglèsia de nova planta, la qual 

esdevingué la quarta parròquia d'Elx, posada sota 

l'advocació del Sagrat Cor de Jesús. L'edifici es trobava 

situat enmig d'una de les tres places dibuixades per Canales, 

la plaça d'Espanya, la més pròxima al riu i la primera que 

estigué envoltada per l'edificació, allà on havia estat la llotja 

de contractació de fruites i verdures. Aquest fou l'únic edifici 

monumental de l'eixample, aïllat del teixit residencial i 

protegit per límits ben definits, l'única funció que, en termes 

d'Aymonino, tendí a diferenciar-se de la massa edificada de 

cases de planta baixa que l'envoltava, adoptant una 

representació arquitectònica precisa i establint unes relacions 

distintes amb els recorreguts viaris, mitjançant l'ocupació de 

l'espai d'una plaça circular situada en l'encreuament de dues 

vies importants del barri. (03) No fa estrany que després de 

la guerra aquest paper fos jugat, precisament, per una 

esglèsia. La cessió del terreny per l'Ajuntament es va fer el 

11-04-1947, quan l'alcalde exposà que era 

"deseo unánime de todo el vecindario del Llano contar con una 

iglesia en tan populosa barriada." 

Amb aquest motiu s'havia entrevistat amb el bisbe i 

havien acordat que 

"si el Ayuntamiento facilitava el solar adecuado se construiría con 
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toda rapidez, y con cargo al Estado, la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús." 

A proposta de l'alcalde, doncs, a'aprovà 

"ofrecer al obispado de Orihuela el terreno necesario en el centro de 

la plaza de España para la construcción de la parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús, sitio que reune inmejorables condiciones de 

amplitud y emplazamiento para el objeto a que se destina, 

encargándose al Sr. Arquitecto, D. Antonio Serrano, el 

levantamiento del plano correspondiente, donde se consigne la 

cantidad de metros cuadrados que se ponen a disposición del Sr. 

Obispo, no solo para el edificio parroquial sino para los servicios y 

accesos al mismo." (04) 

A més de les esglèsies, també hi hagué 

transformacions a Elx després de la guerra en els edificis 

emblemàtics de la burgesia urbana. Entre tots ells destaca el 

cinema Capitolio, construït per Aracil al solar de l'antic 

casino, mentre que el casino es va reedificar, amb projecte 

del mateix arquitecte, en la Glorieta, davant del Gran Teatre, 

l'antic Kursaal, ocupant i definint el centre del parament de 

migdia amb un nou edifici que fou inaugurat el 21-04-1946. 

(05) D'altra banda, el cinema Alcázar, magnífica obra de 

Serrano, ocupà una de les vies obertes exnovo, la de Juan 

Ramon Jiménez, entre el raval i l'hort de Gil. Paral·lelament, 

hi hagué noves edificacions destinades a l'esbargiment del 

proletariat, però totes elles es trobaven situades al teixit 

homogeni de l'eixample, a l'altra banda del riu, i qualificaren 

determinades àrees perifèriques d'aquesta nova ciutat. Així, 

a més de l'esglèsia del Cor de Jesús, l'únic edifici públic amb 

una situació singular dins la trama urbana, s'hi instal·laren 

tres cinemes. Un d'ells era d'estiu, el cinema Victòria, situat 

al cantó dels carrers de la Reina Victòria i de Gabriel Miró. 

Un altre era el cinema Ideal, al cantó dels carrers de Blai 

Valero, Alfred Llopis i Doctor Caro, el qual, com hem vist, 

havia estat d'estiu abans de la guerra. Per fi, el tercer era el 

cinema Central, situat al cantó dels carrers de Cristòfol Sanz 

i de Josep Mª Buck. Tots tres, però, han desaparegut en la 

segona meitat del segle XX, convertits el primer en 

magatzem comercial, Simago, el segon en discoteca, i el 

tercer en edifici d'habitatges. (06) Als anys seixanta se'n van 

fer més, de cinemes, en aquesta zona, com ara el Paz i el 

Palacio del Cine, però ja queden fora de l'abast temporal del 

nostre treball. 

Entre els grans edificis públics cal esmentar també 

el palau dels Altamira, el qual continuà els anys quaranta, 

més que mai, òbviament, habilitat com a presó. El 1939 un 

gestor proposava que s'hi abastís d'aigua potable, ja que hi 

havia "muchas personas careciendo de tan indispensable 

elemento para su limpieza y consumo", proposició que fou 

tinguda en compte per la Gestora, qui acordà augmentar la 

dotació d'aigua "para comodidad de los presos." (07) 

També el tema de l'habitatge social aparegué aviat 

a Elx, probablement per tal de tenir mínimament satisfets els 

obrers que col·laboraven amb el nou règim. Així, el 1940 es 

plantejà per primera vegada el tema com un problema oficial 

i l'Obra Sindical del Hogar comunicà a la Comissió Gestora 

el seu interès per fer vivendes protegides. Davant aquest 

comunicat, l'Ajuntament acordà que l'arquitecte municipal 

fes un projecte de 100 vivendes que s'havien de construir 

"en los terrenos del Ayuntamiento sitos en la Planisa", ço és, 

en la perifèria més absoluta de l'eixample de Canales, al 

nord de la via del ferrocarril, vora la rambla. (08) Però el 

primer projecte d'habitatges oficials efectivament fet a Elx 

no es començà a tramitar fins el 1944 i era un expedient 

"para la construcción de viviendas protegidas con destino a 

los maestros nacionales", conegut posteriorment com a grup 

dels mestres. La Coporació acordà que els arquitectes 

municipals fessen un avantprojecte per a vint vivendes i 

oferí un solar de propietat municipal situat "al final de la 

calle Reina Victoria", l'extensió del qual era de 663 m2, a 

més dels terrenys que calgués comprar o expropiar per tal de 

regularitzar aquella propietat. (09) El 1945 s'aprovà 

l'avantprojecte redactat pels arquitectes municipals per tal de 

fer els habitatges protegits previstos, segons s'insistia, en el 

"expediente instruído para construir casa habitación para los 

maestros y maestras de la localidad, funcionarios municipales y 

empleados en general." 

Finalment, es va preveure fer trenta-dos habitatges, 

amb un pressupost de 947.288 ptes., la superfície del solar 

era de 1.536 m2 i lindava al sud amb el carrer de la Reina 

Victòria i al nord-est amb el barranc del Muladar, una de les 

rieres que encara travessaven l'eixample, les quals es van 

haver de desviar o terraplenar aquests anys. (10) Finalment 

aquest projecte fou redactat només per l'arquitecte Serrano i 

l'Ajuntament l'aprovà el 21-02-1946, amb un pressupost de 

1.037.282 ptes., elevant-se per a l'aprovació definitiva de 

l'Instituto Nacional de la Vivienda. (11) Dos anys després, el 

1948, s'adjudicaren les obres del que ja es coneixia com a 

grup dels Mestres. (12) 

Aquests intents inicials de construcció d'habitatges 

anaven units a l'inici del problema del barraquisme, 

localitzat a Elx a partir de la meitat dels anys quaranta, ja 

que l'elevat creixement demogràfic de la ciutat, basat en 

l'abundant immigració iniciada en la postguerra, féu que una 

part d'aquesta població d'obrers pobres es construís 

barraques en els marges del riu, vora el cementeri, o per la 

partida rural de Carrús, on, com hem vist, es preveia fer des 

dels anys trenta l'eixample del nord. També hi havia un 

hàbitat marginal durant els anys quaranta a llocs com ara 

l'edifici de l'antic quarter de cavalleria, el qual sembla ser 

que es trobava en un estat ruinós, fins el punt que el 1940 un 

regidor proposà a l'Ajuntament Ple que pel mal estat dels 

habitatges de l'immoble, s'impedís que ningú els tornàs a 

ocupar conforme quedaven deshabitats. (13) Tot plegat 

s'iniciava, així, la política municipal de construcció 

d'habitatges socials, la qual tingué gran importància els anys 

cinquanta i seixanta a Elx, com a la resta de l'Estat, ja que, 

com assenyala Bassols, per a entendre la política urbanística 

de les dècades de postguerra, cal tenir present un fenomen 

que aquests anys assolí la màxima significació: l'aparició de 

l'Estat com promotor directe, o a través d'òrgans intermedis 

oficials, de grans conjunts d'habitatges i, com urbanitzador, 

de grans extensions de terreny per a l'edificació d'habitatges 

socials. (14) Com a mostra d'aquesta necessitat, el 1968 el 

diari Información assenyalava que 

"por la demografía en alza que afecta a la urbe de manera tan 

directa, desde 1945 sufre Elche un déficit angustioso en orden a lo 

expuesto, a pesar de la enorme labor hecha en la construcción, pues 

en la España actual es, quizás, nuestra población una de las que 

mayor número de edificaciones se hagan." (15) 

 



 586 

NOTES  

(01) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, 1983, p. 722-743. 

(02) Comisión Gestora, acta del 10-05-1939, AHME. 

(03) Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades, 1981, p. 57. 

(04) Ayuntamiento Pleno, acta del 11-04-1947, AHME. 

(05) Rogelio FENOLL, Historia del Casino de Elche, p. 20. 

(06) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, 1983, p. 1.832-1.834 i 1.848-1.852. 

(07) Comisión Gestora, acta del 03-05-1939, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 29-05-1940, AHME. 

(09) Ayuntamiento Pleno, acta del 27-10-1944, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 08-01-1945, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 21-02-1946, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 28-07-1948, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 30-10-1940, AHME. 

(14) Martín BASSOLS, Génesis y evolución del Derecho Urbanístico 

español, 1973, p. 538. 

(15) Citat en Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 

284. 

 

09. INFRAESTRUCTURES 

 

Pel que fa a les infraestructures pendents a Elx des del 

període republicà, el primer assumpte urbanístic que va 

veure la Comissió Gestora de l'Ajuntament el 06-04-1939, a 

penes uns dies després del final de la guerra, fou el projecte 

de clavegueram parcial de la ciutat, el qual s'havia exposat al 

públic trenta dies sense que hi haguessen hagut reclamacions 

(en temps republicà, com és evident) i fou passat a informe 

de la Comissió de Vies i Oobres. (01) A més d'aquest cas 

aïllat, on es replegava directament una de les gestions fetes 

per l'ajuntament republicà, i del qual espanta la rigidesa 

burocràtica del procediment i el mateix llenguatge 

adminisratiu després d'una guerra civil, amb centenars de 

milers de morts, ferits, presoners, exilats, etc., la Comissió 

Gestora es proposà fer uns mesos després nous projectes, 

"visto el excelente estado de la Hacienda Municipal, que se va 

rehaciendo a pasos agigantados de los notables quebrantos 

producidos durante los años de dominación roja." 

Per tant s'acordà que l'arquitecte municipal fes 

urgentment els projectes per a la construcció del pavelló de 

verdures, l'escorxador (dels quals ja n'hem parlat) i del 

"alcantarillado total de la población, proyectos que deberán estar 

terminados por los técnicos municipales en el plazo máximo de un 

mes, y si fuere insuficiente el personal para poderlos realizar, se 

solicite la colaboración de técnicos no dependientes del municipio a 

fin de no exceder de dicho plazo y con objeto de que las obras de 

los proyectos alternativamente mencionados, puedan comenzar, a 

lo más tardar, a primeros del año 1940." 

Es concloïa, triomfalment, que 

"una vez comenzados estos proyectos absorberán por completo el 

paro obrero de la localidad." (02) 

I ben aviat, certament, el 10-04-1942 s'aprovà el 

projecte de "alcantarillado general de la población", redactat 

pels tres tècnics municipals Pérez, Serrano i Alemany. El 

pressupost era elevadíssim, 2.990.556 ptes. i l'alcalde el 

presentà com un 

"proyecto de excepcional importancia para el futuro desarrollo y 

prosperidad local y de innegable trascendencia y necesidad bajo el 

aspecto higiénico-sanitario." 

En aquest cas, com en altres projectes semblants 

d'un pressupost elevat, s'habilità un pressupost extraordinari. 

(03) Les obres per a fer el clavegueram s'adjudicaren el 1943 

i es degué treballar durant tota la dècada. (04) 

Tanmateix l'esforç que donà millors resultats dels 

primers ajuntaments de la Dictadura de Franco fou 

l'abastiment d'aigua a la ciutat, ja que s'aconseguí portar 

aigua des dels pous de Villena, una aspiració viva a Elx des 

de 200 anys enrera i un objectiu amb el qual millorà 

notablement el servei i es van poder multiplicar les 

acometudes a les cases particulars. Ja entre els primers 

assumptes urbanístics tractats pel franquisme es trobava 

l'expedient instruït "para llevar a cabo la administración de 

las obras de abastecimiento de aguas", el qual el 

06-04-1939, es passà a informe de la comissió pertinent. 

(05) Tanmateix, el mes següent, en la sessió del 03-05-1939, 

el president ja exposava 

"la necesidad de ejecutar inmediatamente la conducción de aguas a 

esta población, utilizando los materiales existentes, pues al dilatarse 

la ejecución de las obras necesarias al efecto se causarían perjuicios 

al municipio." (06) 

Als dos mesos es veié també un informe on es 

comunicava que s'acabarien, "en breve plazo, las obras de la 

Mancomunidad de los canales del Taibilla." (07) Però 

malgrat ambdues propostes, el 1939 l'Ajuntament comprà 

encara un tros de terra situat en el terme d'Asp, vora "la 

cañería de aguas potables que nutre o abastece, aunque 

deficientemente, esta ciudad", per tal d'obrir nous pous i 

augmentar el cabal de l'aigua. (08) Iniciades les obres es 

trobà una bona vena que, per als 25.000 habitants que es 

calculaven, suposava 40 l/hab/dia i, com que anava 

augmentant, s'esperava arribar a 80 l/hab/dia. La Comissió 

Gestora acordà continuar "las obras de alumbramiento de 

aguas potables", com també nomenar una comissió per a que 

administràs els fons replegats, per subscripció voluntària, 

per a aquestes obres. (09) 

El 1940 es tractà també de la conducció per a 

l'abastiment d'aigua i es consideraren diverses alternatives. 

Les companyies Uralita, Bonna i Butsems oferiren 

canonades per a la instal·lació i, segons un extens informe 

verbal de l'arquitecte municipal, ja es treballava per a portar 

aigua des dels pous de Villena. Però els problemes amb què 

es trobà la Gestora eren tant l'elevat preu dels materials com 

la mancança de diners. De tota manera es va declarar 

d'urgència tot allò relacionat amb l'abastiment d'aigua i se li 

donà prioritat absoluta. (10) El mateix 1940 l'Ajuntament 

adjudicà la construcció d'un dipòsit regulador i, a partir 

d'aquest any, es van autoritzar nombroses acometudes a les 

cases particulars. D'una forma sistemàtica, en totes les 

sessions començaren a haver paquets de sol·licituds, les 

quals eren sistemàticament aprovades, potser perquè hi 

havia bon cabal per a abastir la ciutat des de les fonts d'Asp. 

(11) El 1940, fins i tot s'aprovà un projecte de distribució 

d'aigua pel sector nord de la població pressupostat en 

471.140 ptes., sense considerar els materials, els quals 

l'Ajuntament havia de subministrar col·locats a peu d'obra. 

(12) 

Els primers resultats per a adquirir l'aigua de 

Villena es donaren també el 1940, quan la Gestora aprovà el 
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contracte per a comprar a la comunitat del pou "El Lancero" 

25 l/seg., quantitat que es podria augmentar posteriorment. 

Aquesta aigua s'havia de portar a Elx seguint el curs del riu 

Vinalopó mitjançant un canal que havia de tenir capacitat 

suficient per a un cabal de 150 l/seg. (13) Però, com que 

l'Ajuntament tingué immediatament ofertes més barates de 

venda d'aigua d'altres pous, paralitzà el contracte ja aprovat i 

féu un concurs per a acceptar l'oferta més barata. En agost 

del 1940 la Gestora ja veia un informe de l'enginyer 

Alemany sobre els aforaments de dos pous, "El Lancero" i 

"La Margarita." (14) També el 1940 s'adjudicaren a Josep 

Anton i Adsuar les obres per a fer una nova conducció que 

portàs a Elx l'aigua des de les fonts d'Asp, per un remat de 

149.775 ptes. (15) Finalment, a començament del 1941 

l'Ajuntament resolgué el concurs per a l'adquisició d'aigua 

potable, el qual s'adjudicà, com es va considerar des d'un 

principi, a la comunitat dels pous de "El Lancero", la qual, 

segons el contracte, ens venia un cabal de 50 l/seg, com 

també el dret a adquirir-ne fins a 150 l/seg. Per tal de 

portar-la, l'Ajuntament havia de construir, en el terme 

màxim d'un any, un canal amb capacitat per a 150 l/seg, des 

dels pous de Villena fins a Elx, seguint el curs del Vinalopó. 

(16) En la mateixa sessió s'acordà fer les acometudes 

particulars a la vegada que s'instal·laven les conduccions en 

el primer sector de la població, 

"ya que es enteramente obligatorio, con arreglo a la ley, que los 

propietarios instalen las aguas en las fincas de su propiedad, 

siempre y cuando se encuentren a menos de ochenta metros de la 

finca, y efectuando las acometidas en este momento, se evitarán 

constantes aperturas de zanjas para efectuarlas conforme lo fueran 

solicitando los diferentes propietarios." (17) 

El 1943 s'adjudicaren les obres de distribució des 

del dipòsit per tota la ciutat. (18) Amb data d'agost del 1940 

l'enginyer Sebastià Canales havia redactat el projecte per a 

portar l'aigua comprada per l'Ajuntament, projecte que 

"comprende las obras de conducción desde Villena hasta la 

tubería de Aspe." Fins el 1941, però, no s'aprovà aquest 

document i el pressupost, calculat en 1.278.550 ptes., es 

pensava que s'hauria d'augmentar en un 20% pel temps que 

havia passat, només un any, encara que, com veiem, el mal 

estat de l'economia feia augmentar els preus 

desmesuradament. (19) Efectivament, la subhasta quedà 

deserta i s'acordà la revisió dels preus del projecte i que 

l'obra es tragués a subhasta de bell nou. (20) Així, el 1944, 

aprovat el nou projecte amb un nou pressupost, 

s'adjudicaren les obres d'aquest canal de Villena, 

probablement la gran obra municipal durant els anys 

quaranta. (21) 

Però el 1945, quan ja es trobava en construcció el 

canal, l'alcalde exposà que, en una sessió de la 

Mancomunitat del Taibilla, s'havia tractat de 

l'aprovisionament als pobles que la constituïen, com també 

del preu que s'havia fixat i de la prohibició absoluta de 

destinar-la al reg. La Corporació demanà un informe de 

l'enginyer municipal 

"para ver si convenía al Ayuntamiento acogerse al plan de obras o 

renunciar al mismo, máxime teniendo en cuenta que, por lo que se 

refiere al servicio doméstico, tenemos resuelto el problema con las 

obras de abastecimiento que actualmente se están ejecutando en 

esta ciudad." (22) 

Afortunadament ni l'enginyer, ni el secretari, ni 

l'interventor municipals no tingueren cap dubte respecte a la 

conveniència que Elx s'adherís a la Mancomunitat del 

Taibilla i el 24-08-1946 el Ple va veure l'extens informe 

sobre les condicions per a ingressar-hi. Es va concloure que, 

malgrat ser l'aigua del Taibilla a un preu superior a l'aigua de 

Villena, es considerava d'un gran interès per al municipi, 

sense que es veiés tampoc cap problema irresoluble en el 

costós finançament de les obres. Una vegada aprovat 

l'informe, el Ple considerà 

"la importancia que para el futuro de la población tiene proyecto de 

tal magnitud, considerando, además, la oportunidad que brindan las 

actuales circunstancias de reconstrucción nacional." 

Es ratificà, doncs, el compromís de l'Ajuntament 

"al disfrute de los beneficios del abastecimiento de agua potable de 

la Mancomunidad de los canales del Taibilla, con todas las 

obligaciones y derechos que se deriven de esa adhesión" 

i l'Ajuntament fixà, així mateix, en 4.000 m3 la dotació 

d'aigua que necessitava Elx 

"como abastecimiento complementario, por tener en ejecución 

actualmente, y muy adelantadas, las obras de abastecimiento de 

aguas que se conducen desde Villena." (23) 

A més d'aquests importants projectes, després de la 

guerra, a Elx continuava encara l'abastiment amb aigua de 

l'Alcoraia. Així, el 06-09-1939 l'Ajuntament acordà que no 

se'n vengués a les fonts mentre no estiguessen assortits els 

dipòsits dels abonats, (24) la qual cosa és indicativa de l'inici 

de la desaparició d'aquest servei públic. 

D'altra banda, la febril activitat de projectes del 

govern de Franco abastà també l'enllumenament públic, 

respecte al qual el 26-05-1939 la Gestora acordà instal·lar 

les llànties necessàries en els carrers de la ciutat on no n'hi 

hagués encara, d'enllumenament. (25) 

També es continuà immediatament després de la 

guerra amb l'ocupació i la urbanització de l'eixample de 

ponent, una gran part del qual es trobava ja edificat. Així, el 

03-11-1939 l'arquitecte municipal informava de la necessitat 

d'explanar i obrir el carrer de Josep Maria Buck des de la 

plaça d'Espanya fins la carretera d'Asp, la qual cosa fou 

acordada per la Comissió Gestora. (26) També alguns dels 

barrancs que encara creuaven aquest territori de l'eixample 

es van terraplenar o desviar aquests anys, com ara el barranc 

del Muladar, el qual, com hem vist, afectava el grup dels 

Mestres promogut per l'Ajuntament al carrer de la Reina 

Victòria. Així, el 08-05-1946 s'aprovà el projecte redactat 

per l'arquitecte Serrano i pressupostat en 40.246 ptes. per a 

desviar l'aigua d'aquest barranc del Muladar, 

"cuyas obras se consideran de gran importancia y utilidad para 

futuros proyectos de urbanización y para evitar el peligro de 

posibles inundaciones en las manzanas de casas situadas a espaldas 

de la calle de la Torre y al norte de la carretera de Crevillente." 

(27) 

Així mateix, després de la guerra, tornà la 

preocupació pel mal estat del pavimentat dels carrers i el 

1940 un gestor demanava la reparació dels carrers de Blai 

Valero i adjacents i del carreró dels Bous. (28) Tanmateix 

l'inici del pavimentat dels carrers no arribà fins la segona 

meitat de la dècada dels quaranta, quan s'inicià una tasca 

sistemàtica de pavimentació de calçades i de col·locació de 

voravies. Així, el 1948 s'aprovà un pressupost extraordinari 
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per a pavimentar diversos carrers, tant del centre com de 

l'eixample. (29) Amb tot, conforme avançava la dècada, 

vista la poca disponibilitat econòmica i l'impossibilitat de 

dur endavant tots els grans projectes plantejats el 1939, es va 

haver de buscar moltes solucions d'emergència, com ara el 

1948, quan es proposà "la construcción de pasos 

adoquinados en algunas calles del Llano y Barrio del 

Palmeral" que es trobaven sense pavimentar, per tal d'evitar 

el fang que s'hi feia en ploure i que els transeunts poguessen 

passar d'una voravia a l'altra. (30) 

El 1941 l'Ajuntament acordà fer una obra 

important per a la definició de l'eixample consistent en 

reformar el carrer de la Reina Victòria "y la carretera de la 

calle de Alicante, haciendo desaparecer las cunetas 

actualmente existentes." Amb això l'eix principal de la 

ciutat, les avingudes de la Reina Victòria i d'Alacant, en els 

dos extrems de la ciutat, deixaven de ser carreteres amb 

cuneta lateral i amb cases edificades als dos costats per a 

transformar-se en carrers de la població. (31) La mateixa 

idea de que les carreteres passassen a ser carrers presidí una 

altra actuació de l'Ajuntament el 1941, quan la Direcció 

d'Obres Públiques inicià les obres de reposició del 

pavimentat en l'avinguda d'Alacant. La Corporació decidí 

posar pel seu compte un metre més de pavimentat a cada 

costat de la banda prevista per l'Estat i fer les voravies, com 

també que els propietaris dels horts veïns hi fessen tanques 

noves, segons un model aprovat. (32) 

El pavimentat d'algunes zones cèntriques també es 

va reparar o reformar aquests anys, com ara el de la plaça de 

Baix, per a la qual, el 1947 s'aprovà un "proyecto de reforma 

de la plaza del Generalísimo", redactat per l'arquitecte 

Serrano i pressupostat en 54.514 ptes. Amb aquestes obres 

es col·locaren els característics mosaics de còdols que hi ha 

encara a l'entrada de la llotja i en la mateixa llotja de 

l'Ajuntament, mantenint les dues grans voravies als dos 

costats de la calçada de la plaça. (33) També es féu a Elx els 

anys quaranta el primer carrer només per a transeunts, el 

carrer del Salvador, pavimentat amb baldoses de dos colors. 

Des de feia un segle, com hem vist, l'estretor d'aquest carrer 

havia presentat dificultats per al trànsit i, finalment, el 

02-12-1949 la Corporació acordá prohibir-hi el trànsit rodat, 

"incluso de bicicletas, para evitar los desperfectos que puedan 

causarse en el pavimento de dicha calle, recientemente terminado." 

(34) 

I, en fi, el 25-08-1948, la Comissió Municipal 

Permanent acordà la construcció de voravies en totes 

aquelles cases i carrers que encara no en tenien. (35) 

Unes altres obres importants d'infraestructura 

afectaren els ponts sobre el Vinalopó. Així, el pont Vell —

amb els casilicis barrocs enrunats de socarrel i les imatges 

religioses destruïdes— hagué de ser reparat també, com les 

esglèsies, "de los desperfectos que se hicieron por la ola 

roja" i així ho acordà l'Ajuntament el 03-06-1939. (36) Una 

altra obra d'importància fou el pont del palau dels Altamira, 

el qual ja es va preveure als anys vint, com hem vist, però es 

gestà durant els anys quaranta. El 1942 ja es trobava 

projectat aquest tercer pont d'Elx entre la plaça del Palau i el 

carrer del Capità Cortés, ara de Blasco Ibáñez. Encara que la 

construcció no començà fins el 1959, aquest primer projecte 

de pont, amb nombrosos pilars i arcs que li donaven un cert 

aspecte d'aqüeducte, redactat per l'enginyer Sebastià 

Canales, fou aprovat per l'Ajuntament el 10-09-1948. 

Aquest any l'alcalde exposà a l'Ajuntament Ple que 

"desde hace algunos años, y debido principalmente al desarrollo 

extraordinario de la población en las barriadas del llano y la 

Planisa, estaba latente el difícil problema de comunicar de una 

manera cómoda y fácil aquellas barriadas con el núcleo urbano de 

la ciudad, descongestionando el tráfico de los puentes de Canalejas 

y de la Virgen", 

per la qual cosa proposava la construcció d'un pont 

"que uniendo la plaza de Palacio con el ensanche de poniente, 

permitiera en su día abrir una via de unión de toda la población 

situada en la margen izquierda del río Vinalopó." 

El Ple aprovà el projecte redactat per l'enginyer 

Canales amb un pressupost de 642.488 ptes. (37) 
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A més dels grans temes urbans que acabem de veure —

l'eixample, el plànol general de la població i el tractament 

urbanístic dels horts de palmeres, els edificis públics i les 

infraestructures— després de la guerra continuaren i 

s'intensificaren els projectes urbans ja plantejats durant el 

període republicà relatius a la reforma interior de la ciutat. 

El primer acord del municipi per a reformar l'espai 

urbà existent es produí el 14-03-1941, quan l'arquitecte 

Serrano, com hem vist, plantejà en una moció la necessitat 

de fer un "programa de reformas urbanas que, sin gravar los 

presupuestos municipales, puedan atenderse." Entre aquestes 

reformes, a més d'"el estudio en conjunto de nuevas 

alineaciones", es trobava la 

"reforma interior de [la] población, con levantamiento del plano y 

proyecto de lo que debe alterarse, que atenderá especialmente a la 

creación de vías laterales que encaucen el tráfico y descongestionen 

ciertas calles." 

L'Ajuntament aprovà la moció de Serrano 

"y, en su consecuencia, que se proceda a la confección del plano de 

reforma interior, conjuntamente con el estudio del ensanche y 

extrarradio, [y] a la ejecución del proyecto de Gran Vía Norte-Sur, 

con su prolongación hasta el Palacio de Altamira." (01) 

A partir d'aquest moment, i durant els quaranta 

anys posteriors, malgrat no existir un plànol global de 

reformes, els carrers oberts exnovo foren nombrosos. Així 

tenim el carrer de l'Àngel, entre el raval de Sant Joan i el 

barri del Salvador, el carrer de Gabriel Ruiz Chorro —ara de 

Juan Ramón Jiménez— entre la vila i el raval, la continuació 

del carrer de Zumalacárregui —ara del Passatge— al barri 

del Salvador, l'sventramento del Rerapalau, al barri dels 

Filadors, a l'interior de la vila murada, el carrer del Mestre 

Albéniz que travessà les Illetes unint-se amb el Rerapalau, 

etc. El resultat de aquest conjunt d'actuacions fou travessar 

la ciutat històrica amb vials de nou traçat en direccions de 

llevant a ponent i de nord a sud. Aquestes propostes per a 

reformar la ciutat, desenvolupades directament pels 

arquitectes municipals a l'Oficina Tècnica i executades als 

anys cinquanta i seixanta, foren una conseqüència tardana 

dels plantejaments i del debat urbanístics dels anys vint a 

Elx. Probablement, el caràcter d'aquestes intervencions 

hauria estat clarament progressista si s'haguessen produït 

unes dècades abans. Tanmateix, als anys quaranta eren ja 

unes sol·lucions endarrerides, ja que s'aplicaven mig segle 

després que els plantejaments d'obertura de vies de reforma, 

pròpies del començament del nou-cents, implicassen una 

nova visió i una certa forma d'obrir la ciutat, introduïnt-ne 

l'aire i la llum, amb els sventramenti dels barris antics. 

Certament, les operacions de sventramento projectades al 

centre històric d'Elx després de la guerra, tant al Rerapalau 

com al raval de Sant Joan i al barri del Salvador, seguien 

amb quaranta anys de retard i en un to menor la línia de 

reestructuració dels centres històrics encetada a 

començament del segle XX, després de la Llei de Sanejament 

i Millora de les grans poblacions del 1895: la Gran Vía, a 

Madrid (1904), la Via Laietana a Barcelona (1905), el centre 

de València (1907-1910), la Gran Vía a Sevilla, etc. (02) 

L'únic sentit que tenia a l'Elx dels anys quaranta i 

des de l'únic punt de vista des del qual es pot entendre 

aquesta tardana voluntat d'obrir noves vies reformant —

destruint—tota la ciutat antiga era el de satisfer una burgesia 

local que, des del segle anterior, tenia necessitat de crear una 

imatge a la seua mida de la pròpia ciutat, una ciutat burgesa 

encotillada pels horts de palmeres i pel riu Vinalopó, la qual, 

a partir dels anys quaranta, era possible, finalment, reformar 

gràcies a la situació política i al fet de disposar d'una manera 

continuada de dos arquitectes municipals, els quals, a més, 

s'havien format adequadament en les tècniques 

urbanístiques, de manera que l'abast del seu coneixements 

comprenia tota mena d'intervencions urbanes d'arrel 

vuitcentista a la ciutat. Amb tot i això, el plantejament que 

feien els successius ajuntaments per a justificar aquesta 

destrucció era el de modernitzar la ciutat amb la necessitat 

d'adequar-la a les necessitats de trànsit de cotxes i de 

producció industrial 'moderna'. Probablement si acceptem un 

nivell de lenta i progressiva complexitat en la formació de la 

Disciplina Urbanística i de la ciutat, com indica Torres per al 

Pla Baixeras (1879) de Barcelona, aquestes reformes 

urbanes potser no eren tant 

"un acte de barbàrie, sino projectes molt lògics, complets i 

assimilables al nivell que havia assolit la Urbanística europea 

d'aquells moments." (03) 

Certament aquests intents de modernitzar la ciutat 

eren desmanyotats i ben poc afortunats des del punt de vista 

disciplinar, però a la llarga han estat útils per a un 

funcionament d'Elx basat en l'automòbil i tampoc no els ha 

mancat una certa càrrega cultural al darrere; i, en tot cas, 

eren la conseqüència directa dels plantejaments, els 

coneixements i la sensibilitat de la seua època, el primer 

franquisme. 

Així, doncs, el traçat del Rerapalau, a més del 

negoci immobiliari que hi duia incorporat i l'expulsió dels 

habitants humils del barri dels Filadors, possibilità la 

comunicació entre els barris d'Altabix, del Pla de Sant Josep 

i de Carrús i aïllà l'esglèsia de Santa Maria, i, encara que 

malament, intentà revaloritzar-la paisatjísticament (cosa que, 

segurament, no calia) com al gran monument d'Elx. També 

els carrers del Passatge, de Juan Ramón Jiménez i de l'Àngel 

feren de nexe d'unió de trames i barris diversos, mentre que 

amb la Gran Via del raval de Sant Joan, l'única que no 

s'arribà a obrir al sud de la plaça Major del raval, es pretenia 

obrir i sanejar un barri popular. 

Algunes d'aquestes actuacions eren clarament 

deutores de l'obra de César Cort. Recordem que 

l'ascendència de Cort sobre els projectes de reforma urbana 

a Elx era possible no soles pel fet d'haver-hi treballat dues 

dècades abans o pel fet de mantenir una relació amistosa 

amb l'arquitecte Serrano, sinó, sobretot, gràcies a la postura 

de Cort clarament favorable al nou règim polític. (04) Així, 

doncs, aquest projecte de Gran Via nord-sud, tenia el seu 

antecedent en les propostes fetes pels alumnes de Cort el 

1922 i, sobretot, en la Gran Via nord-sud projectada per 

Cort per a Múrcia uns anys abans, el 1929. Aquella Gran 

Via de Múrcia, en una ciutat que per a Cort "carece, como 

repetidament hemos dicho, de un sólido esqueleto", venia a 

ser 

"una arteria importante de circulación y la espina dorsal del 

esqueleto urbano, que conduzca desde el puente viejo, a través de 

las antiguas casas y tortuosas callejas de la ciudad vieja y de los 

campos, donde es obligada la construcción del ensanche, hasta la 

estación del ferrocarril de Mula." (05) 
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Recordem, però, que malgrat aquells bons 

propòsits, la Gran Via de Múrcia és avui en dia, en la seua 

realitat actual, tan desmanyotada com ho son tots els nous 

carrers d'Elx planejats aquells anys de després de la guerra i 

només útil per a nodrir la ficció que l'automòbil és 

compatible amb la ciutat. Però, com ha subratllat Piccinato, 

el deteriorament de la condició urbana s'ha donat 

contemporàniament a l'afirmació de la urbanística com a 

ciència específica de la ciutat: 

"Cento anni di storia disciplinare corripondono a cento anni di 

insuccessi crescenti nei riguardi della realtà urbana." (06) 

Potser el problema fonamental d'aquestes 

actuacions a Elx no era tant el sventramento, tot i éser greu, 

sinó, en termes d'Aymonino, la no relació i fins i tot 

contradicció, entre la morfologia i la tipologia edificatòria 

que ha colmatat aquesta trama. En aquest punt, com 

assenyala Calduch, rau una de les diferències substancials 

entre el carrer de la Pau i la avinguda de l'Oest a València, 

com també bona part dels motius del 'fracàs' de la Gran Via 

de Múrcia. 

A mes de les grans reformes urbanes, amb carrers 

traçats de nou encuny, als anys quaranta es plantejaren a Elx 

unes altres reformes menors, també llargament desitjades 

per la classe dominant. Parlem de la modificació de les 

alineacions de gairebé tots els carrers de la població (amb la 

destrucció programada de tots els edificis que hi havia), els 

quals foren endreçats i eixamplats lleugerament. Per a tal 

menester, en alguns cassos s'utilitzà bona part dels terrenys 

de les esglèsies cremades i els centres socials dretans 

destruïts el 1936, d'una manera semblant a com durant el 

vuit-cents s'havien utilitzat els béns eclesiàstics per a fer 

equipaments i ampliar l'espai públic. Això fou especialment 

important a les esglèsies del Salvador i de Sant Joan, les 

quals, ja als anys cinquanta, van veure com reculaven les 

seues alineacions mercè als projectes aprovats per 

l'Ajuntament de noves alineacions dels carrers que 

envoltaven els temples. (07) 

Així, doncs, el tema de les alineacions puntuals de 

certs carrers o zones, tan benvolgut pels tècnics d'Elx des de 

finals del vuit-cents, es plantejà de nou el 1940, mercè a un 

dictamen de l'arquitecte Antoni Serrano i Peral, qui 

exposava que calia estudiar les alineacions de la part 

posterior del carrer d'Alfons XII, sobre la rambla del 

Vinalopó, abans de definir una línia demanada per un 

propietari, guanyant espai a la vessant de la rambla. La 

Comissió Gestora acordà que es fes l'estudi d'alineacions 

corresponent. (08) Per cert, i com ja vam dir en una situació 

semblant del 1936, ens estranya que aparega aquí, en un 

dictamen, el nom de Serrano, qui aleshores encara no era 

arquitecte municipal. Com en aquell altre cas, no sabem si es 

tracta d'un error de l'escrivent, d'una substitució, o és que se 

li demanaven directament a Serrano des de la Comissió 

Gestora certs informes, malgrat no ser funcionari municipal. 

Un altre carrer on calgué fer noves alineacions fou 

en el de Sagasta —ara de l'Hospital—, projecte en el qual, 

per primera vegada a Elx, es tingueren en compte 

explícitament les necessitats del trànsit rodat, criteri que 

primà sobre la resta de variables a l'hora de definir l'amplària 

dels carrers, de tal manera que arreu hi devien cabre dues 

voravies, un cotxe aparcat i un altre en moviment. Així, 

doncs, estudiades les alineacions d'aquest carrer, Pérez i 

Aracil opinava que 

"dada la importancia de dicha calle, considerando las posibilidades 

de esta vía en lo futuro, posible prolongación hasta unirse a la calle 

de Espartero —ara d'Alfons el Savi—, en el barrio del Carmen, 

debe tomarse como base un ancho mínimo de arroyo capaz para un 

vehículo estacionado y uno en movimiento y estima, por lo tanto, 

que el ancho total mínimo, medido entre las fachadas deberá ser de 

siete metros, tomando como base, en el tramo entre [la] calle 

Andrés Tari y [la] Glorieta, las alineaciones de la acera norte y las 

de la Glorieta de José Antonio." (09) 

Com féu amb tots els altres temes urbans, 

l'Ajuntament franquista tampoc no rebutjà en cap manera les 

actuacions de reforma urbana i d'obertura de nous carrers 

fetes durant el període republicà i, fins i tot, certes 

condicions de la nova gestió foren més estrictes que abans, 

com ara la substitució de l'expropiació per la cessió de vials. 

Així passà el 1941, quan es feren comptes de les cases 

ocupades i de les contribucions especials que caldria 

imposar per l'obertura del carrer de Zumalacárregui, 

"apertura de vía realizada durante el período rojo." D'acord 

amb l'informe de l'arquitecte municipal, es jutjava 

"que no procede la expropiación de las casas núm. 3 de San Isidro y 

núm. 22 de la del Salvador, siempre que, de acuerdo con los 

propietarios de los referidos inmuebles, cedan éstos a vía pública 

los metros de solar ocupados por el pasaje." 

A més, 

"las obras de derribo de medieras y construcción de fachadas de las 

casas núm. 18 y 22 del Salvador y 3 de San Isidro fueron 

efectuadas por cuenta del Ayuntamiento y estima que estas obras 

deben ser abonadas por los interesados, de acuerdo con las 

valoraciones que acompaña." (10) 

De totes les actuacions d'obertura de nous carrers a 

Elx, la més important fou la del Rerapalau, amb l'assolament 

del barri dels Filadors, acordada en la mateixa sessió del 

10-09-1948 en la qual, com hem vist, s'aprovà el projecte de 

pont del Palau dels Altamira redactat per l'enginyer Canales. 

Així, doncs, com a projecte complementari del projecte del 

pont s'encarregà que l'Oficina Tècnica fes un projecte "de 

urbanización parcial desde la plaza de Palacio hasta la 

llamada plaza del Cementerio", origen del sventramento del 

barri dels Filadors, el qual a final del segle XX encara no s'ha 

tancat definitivament amb l'edificació dels solars. (11) 

 

NOTES  

(01) Ayuntamiento Pleno, acta del 14-03-1941, AHME. 

(02) Luís ALONSO DE ARMIÑO i Juan PIÑÓN, "Le città e l'urbanistica 

in Spagna durante l'ottocento", 1989, p. 36. 

(03) Manuel TORRES et al. Inicis de la Urbanística Municipal de 

Barcelona, 1985, p. 51-52. 

(04) Fernando DE TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 125. 

(05) César CORT, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, 

1932, p. 73-74. 

(06) Giorgio PICCINATO, La costruzione dell'urbanistica, 1977, p. 1. 

(07) "Plànol de noves alineacions del carrer del pintor Manuel 

Pérez", s/sig., AMENO. 

(08) Comisión Gestora, acta del 26-06-1940, AHME. 

(09) Ayuntamiento Pleno, acta del 12-02-1941, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 12-02-1941, AHME. 
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(11) Ibídem, acta del 10-09-1948, AHME. 

 

11. ORDENANCES DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

El darrer tema important de la represa urbanística a Elx 

després de la guerra fou la redacció i aprovació el 1949 

d'unes ordenances de la construcció, les primeres amb què 

comptà la ciutat, ja que fins aleshores només hi havia les del 

1924, de caràcter higiènico-sanitàries, les quals ni podien 

considerar-se ordenances de la construcció ni en cap 

moment es van aplicar com a tal pels tècnics municipals ni 

per la Corporació. La necessitat d'aquest document, però, 

encara durant els anys centrals del segle XX, més que a 

motius constructius obeïa a motius fiscals. En efecte, com ja 

hem observat que passà a les primeres dècades del nou-

cents, les normes econòmiques i tributàries es feien abans 

que les normes urbanístiques. Així, ja el 20-12-1940, dins la 

voluntat de gestió econòmica del nou règim polític, 

s'aprovaren unes extenses ordenances fiscals que 

contemplaven, entre molts altres conceptes, les taxes per 

l'assenyalament d'alineacions, permissos d'obra de tot tipus, 

etc. En aquest document, les taxes de cada tipus d'obra 

venien perfectament regulades, segons els pressupostos, la 

categoria del carrer on es feien i altres circumstàncies. Això 

feia que, encara que no fos més que per aquest motiu, calia 

ja que el municipi disposàs d'unes ordenances de la 

construcció per a reglar el procediment i omplir de contingut 

el procés burocràtic de sol·licitud de llicència amb actes 

administratius com ara l'informe tècnic, l'assenyalament de 

línies, l'atorgament del certificat de finalització de les obres, 

etc., actes administratius que eren, a fi de comptes, els que 

havien de pagar els particulars, tot obtenint uns drets, que, a 

més, eren vàlids tan sols per un temps determinat. (01) En 

efecte, ja abans de l'aprovació de les Ordenances de la 

Construcció del 1449, l'Ajuntament Ple hagué d'aprovar-ne 

una, d'ordenança, la relativa als termes d'execució, per la 

necessitat que el municipi tenia de fixar normes per al 

desenvolupament de les obres, com també d'establir la 

casuística dels termes per a executar les obres i la relació 

d'aquests termes amb la taxa corresponent. 

El 1947 s'acordà fixar en sis mesos el terme per a 

començar una obra després d'atorgada la llicència, 

considerant caducada aquesta en cas contrari. Es tractava 

d'una primera norma, amb un caràcter estrictament 

administratiu, que es trobava redactada amb un llenguatge 

jurídic completament actual. Així, doncs, s'acordà oficiar 

l'Oficina Tècnica 

"para que en las Ordenanzas de Construcción que se estan 

redactando actualmente, se consigne un artículo en la siguiente 

forma: 'Todos los permisos de obras que se acuerden por el Sr. 

Alcalde o por la Corporación Municipal Permanente, caducarán a 

los seis meses de la expedición de la licencia correspondiente. 

Transcurrido este plazo, los propietarios tendrán que volver a 

solicitar la necesaria autorización y, una vez obtenida, vendrán 

obligados al pago de los derechos, según ordenanza. Si por 

cualquier motivo, las obras se paralizasen durante su ejecución, el 

propietario o su representante legal queda obligado a ponerlo en 

conocimiento del Ayuntamiento, expresando las causas o motivos a 

que obedezca la paralización. Si esta persistiera durante seis meses 

consecutivos, se entenderá caducada la licencia a toda clase de 

efectos y, para reanudar los trabajos, se procederá como si se tratase 

de obra nueva." (02) 

El conjunt de les ordenances de la construcció 

foren considerades per l'Ajuntament Ple en sessió del 

05-06-1948 i, segons es reflexà en l'acta corresponent, van 

tenir un tractament de document fundacional en la vida 

urbanística d'Elx, ja que s'hi van llegir integrament els 88 

articles, 

"acordándose por aclamación su aprobación y anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, durante el plazo de 30 días para oir y 

resolver las reclamaciones u observaciones que puedan 

formularse." 

A més, totes les fulles foren signades per l'alcalde i 

pel secretari, amb els segells respectius "para justificar en 

todo momento su autenticidad" i, finalment, 

"una vez que sean firmes, se proceda a su impresión en el número 

que se considere preciso para su venta a los interesados y cualquier 

otra persona que lo solicite." (03) 

En sessió celebrada el 25-02-1949, la Comissió 

Central de Sanitat Local aprovà aquestes Ordenanzas de la 

Construcción de la Ciudad de Elche les quals, com diem, 

constaven de 88 articles i foren incloses en el Pla General 

del 1962 i a final del segle XX segueixen sense haver-se 

derogat de forma expressa. Amb independència que hi 

hagués influència d'altres ordenances, com ara les de Madrid 

o les de Barcelona, les ordenances d'Elx del 1949 partien 

d'un esquema molt semblant al proposat per César Cort al 

seu llibre sobre Múrcia. Així, Cort proposava que aquest 

document havia de comprendre cinc grans capítols amb 

diversos subapartats. Aquests eren: 

"I. Solares (alineaciones y rasantes, condiciones en que deben 

mantenerse los solares). II. Edificios (condiciones de seguridad, 

reglas de salubridad e higiene, precauciones contra incendios, 

salientes y vuelos, instalaciones complementarias, prescripciones 

para calles y plazas de carácter arquitectónico definido, 

construcciones provisionales). III. Expedientes de obras (de nueva 

planta, de reforma, de conservación, demoliciones, apeos). IV. 

Ejecución de las obras (construcciones en general, medios 

auxiliares). V. Responsabilidades y garantías (durante la ejecución 

y término de las obras, de los técnicos directores)." (04) 

Per la seua banda, els apartats de les ordenances 

d'Elx eren: 

"I. Urbanización (apertura de calles, alineaciones y rasantes). II. 

Reglas de salubridad, higiene y seguridad (altura de los edificios, 

salientes y vuelos). III. Estética urbana. IV. Expedientes de obras 

(de las obras en general, obras de nueva planta, obras de reforma, 

apeos y demoliciones)." (05) 

Com veiem, el contingut és semblant i també ho és 

l'ordenació dels capítols. Però no sols l'estructura de les 

ordenances d'Elx s'assembla a la de les proposades per Cort 

per a Múrcia. Una lectura atenta d'ambdós textos mostra que 

hi ha molts articles que tenen la mateixa redacció, bé 

exactament igual, bé amb variacions, ja que hi ha certes 

matisacions i variacions producte de les diferents situacions 

polítiques que es vivien a l'estat el 1929 i el 1949. Encara 

que aquest estudi comparatiu ultrapassa l'abast del present 

treball, consignem a tíitol d'exemple l'article relatiu a la 

publicitat del plans d'ordenació de la població. A l'article 5 

de les ordenances de Múrcia, Cort escrivia: 

"Los particulares que deseen obtener copia de las alineaciones y 
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rasantes que correspondan a una calle o a la parte que afecte a una 

finca determinada, lo solicitarán del Ayuntamiento, ingresando en 

las arcas municipales los derechos correspondientes, y en el 

término del tercer día les serán facilitados con la firma del 

arquitecto municipal encargado del Archivo de los planos, que será 

el responsable de la certeza de estar vigentes las alineaciones y 

rasantes autorizadas con su firma." (06) 

Per la seua banda a l'article 15 de les Ordenances 

d'Elx es llegia: 

"Los particulares que deseen obtener copia de las alineaciones y 

rasantes que correspondan a una o varias calles que afecten a una 

finca determinada, lo solicitarán por instancia al Ayuntamiento y en 

el término del tercer día, y previo ingreso en arcas municipales de 

los derechos correspondientes, les será facilitada la copia en 

cuestión con la firma del Arquitecto Municipal que será el 

responsable de estar vigentes las alineaciones y rasantes autorizadas 

con su firma." (07) 

Els exemples es podrien multiplicar, però n'hi ha 

prou amb aquest per a evidenciar la influència palpable, 

encara que tardana, de l'obra de Cort en la urbanística 

moderna a Elx, malgrat siga en un aspecte tan immediat i 

impersonal com eren les ordenances de la construcció, 

transcribibles d'una forma immediata d'una població a una 

altra. 

Com hem dit, en aquest text legal es parava 

esment, sobretot, en les qüestions burocràtiques de 

permissos i documents, però també s'incloïen, per primera 

vegada, qüestions de volumetria, ja que es regulaven l'altura 

dels edificis, els vols i els miradors en funció de l'amplària 

dels carrers, com també construccions edificables sobre 

l'altura reguladora, normes estètiques, obres en edificis fora 

d'ordenació, etc. Tot plegat, com veiem, es tractava de la 

regulació dels diversos paràmetres constructius establerts 

des de les ordenances de Madrid de meitat del vuit-cents, 

amb un llunyà origen higienista. Però en aquesta ocasió, per 

primera vegada, es preveia a Elx en carrers de més de 20 m. 

d'amplària la construcció d'edificis de fins 24 m. d'altura, ço 

és, vuit plantes, sobre les quals podia construir-se'n una altra 

planta d'àtic i una planta més encara si era zona comercial. 

(08) Així mateix, com hem dit, en aquestes ordenances es va 

preveure la possibilitat de fer passatges o carrers particulars, 

els quals originaven petits carrers que travessaven algunes 

illes de cases de l'eixample. Aquests carrers, però, van 

perdre immediatament el caràcter privat per a esdevenir 

carrers públics integrats en la trama urbana. Quelcom 

semblant passà a Alacant entre els anys quaranta i seixanta, 

quan s'aprofità aquest mecanisme per a la construcció de 

cases subvencionades, originant una gran quantitat de 

carrerons sense eixida, els quals s'unien de forma 

perpendicular a eixos viaris, com ara la carretera de Sant 

Vicent del Raspeig. (09) 

Pel que fa a la regulació del sòl industrial, com 

assenyala Sevilla, les ordenances del 1949 no incloïen cap 

referència específica, sinó que les normes aplicables eren les 

mateixes que per a l'edificació residencial, tant en les zones 

urbanitzades com en les d'eixample i de nova urbanització. 

Només a l'article 34, d'altures mínimes, es referia que a les 

zones que no fossen del casc antic es podrien autoritzar 

edificis industrials o magatzems d'una sola planta, excepte 

en carrers de primera categoria, on havien de tenir-ne dues, 

de plantes, si més no en la primera cruixia que donava a via 

pública. Com observa Sevilla, però, la preocupació no era 

per l'ús dels edificis, sino per la volumetria. Així, més 

endavant es deia que enlloc s'autoritzarien construccions de 

planta baixa, "sea cual fuere su destino y emplazamiento", si 

no es preveia 

"suficiente cimentación y tipo de construcción adecuado para 

elevar en el futuro un mínimo de dos plantas superiores." (10) 

 

NOTES  

(01) Ayuntamiento Pleno, acta del 20-12-1940, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 17-12-1947, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 05-06-1948, AHME. 

(04) César CORT, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, 

1932, p. 206 i 287-316. 

(05) Ajuntament d'Elx, Ordenanzas de la construcción, 1949. 

(06) César CORT, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, 

1932, p. 287. 

(07) AJUNTAMENT D'ELX, Ordenanzas de la construcción (1949), 

1962, p. 9-10. 

(08) Ibídem, p. 13. 

(09) Devem la noticia a Joan Calduch. 

(10) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 244. 

 

4.01. ANYS CINQUANTA 

 

00. PREPARACIÓ DEL PLA GENERAL 

 

Al llarg dels anys cinquanta es continuà amb les obres i amb 

les reformes iniciades la dècada anterior, però, sobretot, es 

van produir nombrosos treballs urbanístics previs al Pla 

General d'Ordenació Urbana del 1962, com ara plànols 

d'eixample, plànols d'alineacions, d'obertura de carrers, 

ordenances, etc. Amb aquests treballs s'afermava la 

consciència que el plànol havia de ser, com assenyalava la 

disciplina clàssica, un element de seguretat. Als anys 

cinquanta, la consideració de la situació dels terrenys, dins o 

fora del plànol, era ja definitiva per al seu possible ús urbà. 

Com assenyala Piccinato, amb la sola indicació del plànol 

s'alterava el valor del sòl de terra i s'establia una plataforma 

econòmica diferent per a totes les operacions que es 

desenvolupaven al seu voltant. (01) Del conjunt dels 

documents preparatoris del Pla General podem distingir 

entre aquells que eren pròpiament previs al Pla per la seua 

globalitat o per l'intent d'abarcar tota la ciutat, i aquells altres 

documents urbanístics parcials que venien a definir un sector 

de la ciutat o algun aspecte dels temes urbans. En aquest 

segon grup trobem iniciatives de nous barris que, fet i fet, es 

van construir i el Pla General va fer seus, com ara el de la 

Sagrada Familia, el de Sant Antoni o el del Toscar, com 

també ordenances o normatives que afectaven tota la ciutat i 

que quedaren incorporades al Pla General, com ara les 

Ordenances de la Construcció del 1949, les quals hem vist 

adés, i les Ordenances de Palmerars. 

Pel que fa als documents de conjunt, datat en agost 

del 1950 trobem un Plano de Elche y anteproyecto de los 

ensanches, a escala 1/4.000, signat per l'arquitecte municipal 

Santiago Pérez i Aracil, document on els límits nord-oest i 

sud-oest de la ciutat es trobaven encara sense definir, però 

on el barri de la Llotja ja s'havia projectat en la seua totalitat. 
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(02) Gozálvez cita també un projecte amb plànol i memòria 

per a la urbanització de la zona oest dels barris de Carrús 

signat en juliol del 1950, també per l'arquitecte municipal 

Pérez i Aracil. Segons aquest projecte, ja hi havia 

construïdes aleshores 400 cases i es preveia que l'ample 

mínim dels carrers fos de dotze metres, encara que alguns 

carrers en tendrien catorze, setze, dívuit i vint, com també 

que a la vora del traçat del ferrocarril s'havien de deixar 25 

metres a cada costat, en una lloable mesura que va permetre, 

en soterrar les vies, el disseny de la avinguda de la Llibertat, 

l'eix més important de la ciutat de final del segle XX,que la 

travessa de banda a banda al llarg de cinc quilòmetres. En 

aquest projecte del 1950 hi havia també una diagonal a 

ponent de la carretera d'Asp simètrica de la Diagonal de 

Carrús Est, substituïda en el Pla General per una altra en una 

direcció sensiblement igual a la Diagonal de Carrús Est. (03) 

A meitat del 1950 l'Ajuntament considerava que s'havia 

aprovat ja inicialment el "plano de urbanización de Carrús al 

norte de la via férrea, redactado por los arquitectos 

municipales", el qual ja s'havia exposat al públic sense que 

es presentàs cap "protesta, reclamación ni observación", per 

la qual cosa l'Ajuntament Ple acordà aprovar-lo 

provisionalment i enviar-lo a la Comissió Central de Sanitat 

Local perquè l'aprovàs definitivament. (04) 

Però malgrat els avanços en la confecció d'aquests 

plànols normatius, a començament dels cinquanta 

continuava encara la preocupació municipal pels edificis i 

les infraestructures com a base prioritària per a la 

transformació de la ciutat. Així, el 1952 l'alcalde Tomàs 

Sempere presentà un pla de millores i reformes urbanes on 

es replegaven de bell nou les aspiracions de la ciutat 

expressades durant les dècades anteriors. Aquest pla de 

millores comprenia la construcció de dos grups escolars, la 

pavimentació i l'enllumenament de la via pública, la 

construcció del pont del Palau, la construcció d'un dipòsit 

regulador per a l'aigua de Villena, la construcció d'un edifici 

per a jutjats de primera instància i municipal, la construcció 

d'un edifici per a museu i biblioteca municipal, l'obertura de 

noves vies de comunicació i la modificació d'alineacions 

"con las expropiaciones necesarias", l'adquisició d'un solar 

per a correus i telégrafs i un altre per a casa de socors i 

serveis sanitaris, com també, finalment, la construcció d'un 

"albergue o parador de turismo." (05) 

El 1954, amb el canvi d'alcalde i la substitució de 

Tomàs Sempere per Porfiri Pascual, es produí la 

normalització de l'Oficina Tècnica Municipal, ja que a penes 

prengué possessió, Pascual ordenà l'incorporació al seu 

càrrec d'Antoni Serrano, decretant que al dia següent tornàs 

a les seues funcions d'arquitecte municipal. Recordem que 

Serrano havia estat separat del càrrec per l'alcalde el 1949 i, 

segons l'acta, la seua situació cinc anys després era encara la 

de "suspendido de empleo, aunque cobrando íntegramente 

su sueldo y emolumentos legales." Tampoc no s'havia 

arribat a instruir cap expedient disciplinari, ja que no s'arribà 

a nombrar secretari ni jutge instructor ni quedà cap nota en 

el seu expedient personal. (06) Amb aquesta 'normalització', 

es van poder tirar endavant molts dels projectes municipals 

pendents i, a més, la col·laboració de Serrano per a certs 

aspectes del planejament de la dècada següent fou cabal, 

com veurem. 

El cas és que, conforme avançava la dècada, els 

problemes es concretaren, a més de en la disponibilitat d'un 

document urbanístic que regulàs la transformació de tota la 

ciutat, en la necessitat de disposar de sòl de terra per a fer 

efectiva aquesta transformació, disposant els serveis que es 

consideraven ja indispensables per a la reproducció estricta 

de la força de treball: habitatge i escola. Així, quan l'any 

següent de la dimissió de l'alcalde Sempere, Porfiri Pascual 

prengué possessió del càrrec, d'igual manera que aquell, 

també féu referència als problemes urbans de la ciutat, però 

ja no parlà d'infraestructures ni d'edificis significatius sinó 

que, en destacar el seu interès en "buscar solución adecuada 

a los numerosos problemas que tiene planteados el 

Ayuntamiento", considerà que calia treballar, "muy 

especialmente [en] lo relativo a la vivienda y a la 

construcción de escuelas." (07) I fou cap al 1955, sota el 

mandat de Porfiri Pascual, quan es començaren a fer 

sistemàticament nombroses permutes de terreny, 

exposicions al públic de cessions de terrenys municipals a 

l'Estat, projectes i permutes, desafeccions de vía pública, 

sol·licituds de cessions de sobrants de via pública, 

inversions, pressupostos extraordinaris, etc.; tot això amb la 

finalitat d'avançar en la construcció de la ciutat, la qual cosa 

suposava un completament, a la vegada que una 

reformulació. A partir d'aquests anys no sols s'iniciaren els 

treballs de preparació del Pla General, sinó que començà a 

produir-se una profunda modernització de l'aparell 

administratiu de l'Ajuntament, el qual, vint-i-cinc anys 

després, aconseguiria arreu l'Estat una bona fama d'eficaç i 

legalista en les seues actuacions. A partir dels anys 

cinquanta, el mateix llenguatge dels llibres d'actes 

municipals es fa més retòric i administrativista, amb 

continuades referències als articles o a les disposicions en els 

quals es basaven els acords. (08) Amb tot, els temes urbans 

continuaven sent els mateixos de tot el segle XX i, així, el 

1956, entre les obres incloses en els pressupostos 

extraordinaris, es trobaven les obres de l'hort de Caro, de la 

prolongació de Zumalacárregui i de l'acabament de la 

conducció general de l'aigua potable. (09) 

La presentació d'un programa d'obres i de 

realitzacions municipals es repetí el 1956, mitjançant una 

moció de les comissions d'hisenda i d'obres 

"en relación con la realización de un plan general de obras y 

mejoras urbanas para conseguir la solución de los numerosos 

problemas planteados con el crecimiento de la ciudad, como 

consecuencia de su gran desarrollo industrial y agrícola." 

En aquesta ocasió es plantejaren temes 

d'infraestructures, de reformes urbanes i d'edificis 

significatius. En primer lloc estava la 

"ampliación de la red de abastecimiento de agua y del 

alcantarillado, con instalación de una estación depuradora que, a la 

vez de resolver un problema sanitario, sería una saneada fuente de 

ingresos municipales, dando caracter de urgencia a estas obras ante 

la próxima llegada del Canal del Taibilla, que resuelve el problema 

del abastecimiento de la ciudad." 

En segon lloc, es tractava la 

"reforma interior de la población, aprobado que sea el 

correspondiente plano, procediéndose seguidamente a la realización 

de las obras que, a la vez que mejoren el trazado urbano, resuelvan 

el problema del tráfico interior." 
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En tercer lloc s'insistia de bell nou en que calia 

construir diversos edificis: escoles, pescateria, casa de 

socors, i una ampliació de l'Ajuntament per a albergar 

degudament l'arxiu municipal. (10) Però el canvi polític més 

significatiu dins l'ajuntament franquista es produí el 1958, 

quan entrà a formar part de la Corporació l'industrial il·licità 

Vicent Quiles i Fuentes, qui dirigí i gestionà d'una forma 

absolutament personal la transformació urbana de la ciutat, 

primer com a president de la Comissió d'Obres i, després, 

com alcalde, al llarg dels vint-i-un anys següents, fins les 

primeres eleccions democràtiques del 1979, quan, els 

resultats de les urnes tornaren el poder municipal al Partit 

Socialista. Així, als anys cinquanta, com diem, en la sessió 

plenària del 02-02-1958, sota el mandat de l'alcalde Josep 

Ferràndez i Cruz, Vicent Quiles prengué possessió del 

càrrec de regidor i, tot seguit, fou nomenat sisé tinent 

d'alcalde i president de la Comissió d'Obres. (11) I a meitat 

d'aquell mateix any, 1958, començaren a imposar-se 

sistemàticament contribucions especials per a totes les grans 

obres municipals, una pràctica habitual de l'Ajuntament 

durant els següents vint anys. Així el 28-06-1958, s'acordà 

imposar contribucions especials per a les obres de conducció 

d'aigua en "Carrús izquierda y derecha y sector Oeste, i 

també per a construir el pont d'Altamira. (12) 

 

NOTES  

(01) Giorgio PICCINATO, La costruzione dell'urbanistica, 1977, p. 

116. 

(02) Plano de Elche y anteproyecto de los ensanches, s/ref. 

AMENO. 

(03) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 130. 

(04) Ayuntamiento Pleno, acta del 07-07-1950, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 06-06-1952, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 29-09-1954, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 04-02-1955, AHME. 

(08) Ibídem, acta del 23-08-1955, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 24-02-1956, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 24-02-1956, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 02-02-1958, AHME. 

(12) Ibídem, acta del 28-06-1958, AHME. 

 

01. ORDENANCES DELS HORTS 

 

Després de l'afer entre l'alcalde Sempere i l'arquitecte 

Serrano es degueren accelerar els treballs d'unes ordenances 

de construcció específiques per als horts, ja que el 

11-04-1951 foren aprovades per l'Ajuntament Ple aquestes 

ordenances, anomenades "ordenanzas para regular la 

edificación en zonas de Palmerales", les quals ja havien estat 

aprovades amb anterioritat per la Comissió Municipal 

Permanent i publicades en el Butlleti Oficial de la Província 

sense que hi haguessen reclamacions durant els quinze dies 

d'exposició al públic. Aprovades aquestes ordenances, 

s'acordà enviar un exemplar al "Patronato Nacional de 

Protección de Palmerales, Junta Superior del Tesoro 

Artístico y Comisión Provincial de Urbanismo", solicitant 

d'aquests organismes l'aprovació del text. (01) Segons 

comunicat del 16-08-1951, la Direcció General de Belles 

Arts aprovà les Ordenanzas adicionales a las generales de 

construcción para regular la edificación en zona de 

palmerales, les quals constaven de vint-i-un articles, més un 

article addicional, però sense que hi hagués cap plànol de 

zonificació ni de divisió del territori. (02) Aquest fou el 

primer cos jurídic o legislatiu sobre els horts de palmeres, 

realment primerenc, fins i tot anterior de la Llei del Sòl. Es 

tracta d'un interessant text, ben redactat i ben sintetitzat, on 

es nota la presència de les propostes de l'arquitecte Serrano, 

qui les aplicà magistralment en el projecte d'algunes cases 

d'hort, com ara la de l'hort del Gat, la de l'hort dels Pollos, la 

de l'hort del Cura o la de l'hort de Ferràndez. Bàsicament es 

preveia la possibilitat de convertir el conjunt dels horts de 

palmeres en una ciutat jardí, ja que l'únic ús que es podia 

donar en una parcel·la d'hort era el d'habitatge, "familiar y 

bifamiliar", en una superfície mínima de 1.910 m2, mesura 

francament gran si tenim en compte les dimensions habituals 

a les ciutats jardí europees. A més, es prohibien 

expressament les indústries i també els garages i els 

aparcaments, excepte aquells que foren per a l'ús del propi 

habitatge. 

La variació més important respecte als projectes 

del temps de la República de convertir els horts en parc 

nacional consistien en que, de fet, amb aquestes ordenances 

els horts de palmeres es convertien en solars, ja que s'establí 

clarament que s'hi podien destinar a l'edificació, encara que 

fos només amb una tipologia determinada i per a un sòl ús. 

Fins i tot s'atorgava un aprofitament urbanístic i es regulava 

la construcció, tant pel que fa a la tipologia com a 

l'aprofitament que es donava en volum. Així, es permetia 

ocupar el 10% de la superfície de la parcel·la, en plantes de 

semisoterrani, baixa i pis, ço és, prop de 573 m2 de sostre 

per edificació, una quantitat també elevada, ben d'acord, 

però, amb els destinataris socials, la burgesia benestant 

il·licitana, que es preveia que hi anàs a viure. Malgrat el 

canvi radical de plantejament que aquesta solució suposava 

respecte al plantejament republicà, i malgrat la desaparició 

radical i definitiva de l'espai agrícola que comportava, cal 

reconéixer que la proposta de fer xalets als horts de palmeres 

fou un important avanç als anys quaranta i cinquanta en el 

tema del manteniment dels horts, com també una manera 

efectiva, amb una eixida clara, de protegir, si més no, 

algunes de les palmeres. Aquesta solució, d'altra banda, cal 

tenir-ho en compte, es trobava vinculada al nou urbanisme 

de ciutat jardí i d'habitatge unifamiliar que des de feia mig 

segle la disciplina urbanística promovia arreu Europa, a més 

d'enllaçar amb propostes, com ara la de González del 

Castillo, de fer una ciutat lineal (era 'l'altra alternativa' que 

ell mateix citava, la garden city), o com El Hogar Jardín, 

construït mig quilòmetre a llevant dels horts i, com aquella 

zona, destinat a la burgesia de postguerra. També 

tècnicament la proposta tenia una fàcil implantació 

territorial, ja que es comptava com a xarxa viària els camins 

ja existents i, com a que la parcel·la mínima era de grans 

dimensions, fàcilment es podien parcel·lar les propietats, bé 

directament, tot donant façana al camí, bé mitjançant el 

traçat de nous camins privats interiors, encara que això 

liquidava per complet tot el sistema agrari de regadiu i 

d'explotació. 

Com indica Sevilla, amb aquesta normativa 

l'Ajuntament d'Elx es decidia definitivament per la 

utilització urbana dels horts de palmeres i s'atenuava 
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l'estricta prohibició de tallar palmeres continguda en el 

decret del 1933, ja que es feia possible una tala legal, com 

també altres operacions replegades pel decret —com ara el 

transplantament— amb les quals, de fet, s'impedia i es 

perjudicava el normal desenvolupament dels vegetals. Així, 

amb la configuració dels horts de palmeres, estructurats en 

bancals, i amb una parcel·la mínima de dues tafulles, s'obria 

un camí que possibilitava el canvi d'ús i de significat de les 

plantacions de palmeres d'Elx. (03) Ja al mateix article 

primer de les ordenances es deia que 

"en zonas de Palmerales que se consideren de interés para la ciudad 

podrán autorizarse urbanizaciones para transformarlas en jardines 

de palmeras residenciales, permitiéndose la edificación aislada." 

El transplantament apareixia consagrat a l'article 

tercer, segons el qual en aquestes zones 

"se procurará que para la apertura de las avenidas o calles que se 

proyecten, no haya necesidad de derribar ninguna de las palmeras, 

toda vez que hasta alturas no exageradas es posible su trasplante 

corriéndolas en zanja abierta." 

Després seguien les normes relatives a 

aprofitament, distàncies mínimes entre palmeres i edificis, 

característiques de les medicions volumètriques, etc. (04) 

Aquestes ordenances dels horts del 1951 van ser 

incloses com a una part del Pla General del 1962, i es van 

mantenir vigents fins el 1972, quan es va aprovar un Plan 

Especial de Ordenación de Palmerales, redactat ja —

teòricament si més no— segons les determinacions de la 

Llei del Sòl del 1956, document al qual, com veurem, es va 

preveure que una part dels horts havien de ser per a ús 

públic, una altra privada i una tercera de reserva. 

Però, paral·lelament a l'establiment d'aquesta 

normativa, conforme avança la década, s'intensificà des del 

municipi la voluntat de fer d'una part dels horts un espai 

públic, urbà i no agrícola, un jardí amb equipaments destinat 

a la nova burgesia d'Elx, començant pel mateix Parc 

Municipal de l'hort del Colomer. Així, el 1954 s'acordà 

traure a subhasta per cinc anys 

"la explotación de un café bar con servicio de restorán en el parque 

municipal para atender las demandas del numeroso contingente 

turístico que visita esta población" 

i s'encarregà el projecte de menjador i cuina a l'arquitecte 

municipal, "procurando que el presupuesto no exceda de 

100.000 ptes." (05) Aquest projecte de menjador fet per 

Pérez i Aracil, s'aprovà a finals del 1956 (06) i fou construït 

entre el 1957 i el 1960, utilitzant per primera vegada a Elx, 

després de la guerra, un llenguatge emparentat amb l'estil 

internacional, amb unes boniques solucions estructurals de 

formigó armat. Amb els anys, aquest servei esdevingué un 

dels elements més significatius del Parc Municipal, tant per 

la construcció en si, com, evidentment, pel seu ús públic de 

restaurant i bar. (07) També seguint aquesta línia d'actuació, 

el 1955 es donà subvenció al Frente de Juventudes per a fer 

pistes esportives, la qual cosa és indicativa de la primerenca 

ocupació amb aquest ús d'una part del que s'anomenà Parc 

Esportiu, situat enfront del parc de l'hort del Colomer, a 

l'altra banda del passeig de l'Estació, un altre dels horts 

destinats a equipament públic i que, amb açò, perdien les 

seues característiques tradicionals agràries. (08) 

Però a meitat dels anys cinquanta, mentre es 

gestava el nou marc legal de l'Estat espanyol, es començà a 

plantejar el tema tant dels horts de palmeres en sí mateixos, 

com dels terrenys immediats que els envoltaven, no ja tant 

com una qüestió a resoldre amb normes pròpies i 

específiques com una qüestió a resoldre dins el marc genèric 

del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat. Així, el 

1956, la "Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 

Artísticos" envià un escrit a l'Ajuntament d'Elx, 

probablement inspirat per Serrano, en el qual 

"se interesaba sea declarada zona verde en el plano de urbanización 

de la ciudad todo el recinto del palmeral, e incluso alguno de sus 

alrededores que precise para la mejor visibilidad de aquel." 

La corporació envià l'escrit a la Comissió d'Obres, 

la qual decidí deixar-lo per a tenir-lo en compte en el Pla 

General, el qual en aquells moments, com veurem, ja es 

trobava en procés de redacció. (09) 

Finalment, consignem que l'aspecte més important 

de la gestió de les palmeres a final dels anys cinquanta fou 

l'inici de la política municipal d'adquisició d'horts, que 

s'accelerà quan Vicent Quiles ocupà el càrrec de regidor. 

Això suposà un nou canvi d'orientació, alternatiu a la 

proposta que el conjunt dels horts esdevingués una ciutat 

jardí, com permetien les ordenances, i allotjassen (gairebé 

com a solars) els nombrosos equipaments públics o privats 

que començava a exigir el funcionament de la ciutat. El 

30-06-1959, amb motiu de la permuta per solars de dos horts 

situats vora la fàbrica de Peral, ja es feia constar a les actes 

municipals, explícitament, la tendència de l'Ajuntament a 

adquirir tots els horts de palmeres d'Elx. Es considerava que 

"con ello se tiende a la adquisición del total de huertos de palmeras, 

cuya existencia es preciso salvaguardar, siendo ésta la única forma 

de conservación del Jardín artístico nacional en los puntos 

próximos a la población, puesto que la transformación de los 

mismos en solares supone para el particular propietario un 

incentivo tal que resulta francamente difícil lograr un racional 

cultivo de los mismos." (10) 

 

NOTES  

(01) Ayuntamiento Pleno, acta del 11-04-1951, AHME. 

(02) Ajuntament d'Elx, Ordenanzas adicionales... (1951), 1962, p. 

123. 

(03) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 197. 

(04) Ajuntament d'Elx, Ordenanzas adicionales... (1951), 1962, p. 

119. 

(05) Ayuntamiento Pleno, acta del 24-03-1954, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 21-12-1956, AHME. 

(07) Gaspar JAÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat 

d'Elx, 1989, p. 237-239. 

(08) Ayuntamiento Pleno, acta del 22-04-1955, AHME. 

(09) Ibídem, acta del 11-07-1956, AHME. 

(10) Ibídem, acta del 30-06-1959, AHME. 

 

02. CASES DE PLANTA BAIXA 

 

Un dels canvis més significatius en el perfil de la ciutat a 

partir dels anys cinquanta fou el que produí la gradual i 

imparable desaparició de les antigues cases de planta baixa 

amb les quals, com hem vist, es van ocupar els grans 

eixamples de ponent i del nord des dels anys deu del segle 

XX, oferint un característic conjunt d'edificació homogènia, 

amb amples carrers i amb gran espais lliures interiors plens 
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d'arbres, de llum i de sol, com havia preconitzat l'arquitecte 

Coquillat el 1915. A poc a poc, aquestes cases de planta 

baixa foren substituïdes per edificis de pisos, primer de tres 

o quatre plantes i, més endavant, de vuit o de deu, amb 

importants canvis tipològics dels habitatges. 

Ja a les Ordenances de la Construcció del 1949 

s'incloïa la preocupació pel tema de les plantes baixes, ja 

que, com hem vist, a l'article 34 es regulava 

"la altura mínima permitida para los edificios que en lo sucesivo se 

construyan o reformen en calles de la ciudad." 

Aquesta altura mínima oscil·lava entre la planta 

baixa i pis i la planta baixa i dos pisos, segons la importància 

comercial i la centralitat del carrer. D'aquesta norma només 

quedaven exclosos els edificis industrials o magatzems, els 

quals eren els únics que podien ser d'una sola planta. 

Tanmateix no havien de trobar-se a la zona del casc antic ni 

en carrers de primera categoria, ja que aleshores també 

havien de tenir dues plantes. Tanmateix, més endavant 

s'insistia en que enlloc s'autoritzarien construccions de 

planta baixa, "sea cual fuere su destino y emplazamiento", si 

no es preveia 

"suficiente cimentación y tipo de construcción adecuado para 

elevar en el futuro un mínimo de dos plantas superiores." (01) 

Aquesta postura avançà els anys següents i el 1955 

es va plantejar per primera vegada el tema fiscal de les cases 

de planta baixa, considerant-les negatives i imposant-los un 

impost per edificació insuficient. Així, el Ple considerá que 

"con el fin de unificar la altura de edificaciones en esta ciudad, 

dentro de las correspondientes categorías de sus calles, estimulando 

además con ello el aumento de plantas, siempre tan necesarias para 

ir paliando en parte el agudo problema de la escasez de viviendas, 

se acuerda la imposición de un arbitrio no fiscal sobre la altura 

insuficiente de edificios, aprobándose igualmente la ordenanza 

correspondiente." (02) 

Tanmateix, només tenim constància que aquest 

arbitri d'edificació insuficient s'aplicàs a partir del 1979 i 

només durant dos o tres anys, quan ja no tenia cap sentit, 

especialment després de les primeres eleccions municipals 

democràtiques de la postguerra, i quan ja s'endevinava un 

canvi en la idea de ciutat. Amb tot, el 1979, la decidida 

protesta del veïnat feu que l'impost s'aplicàs de manera 

tolerant durant uns anys i, poc després, fos suprimit, en 

tornar a considerar que l'altura mínima dels edificis d'Elx era 

de planta baixa. 

Gozálvez refereix que a partir del 1956 quedà 

prohibit per l'Ajuntament la construcció de cases de planta 

baixa, (03) però no hem trobat reflexada tal notícia en cap 

acord dels llibres d'actes municipals, com no siga la 

referencia esmentada adés a l'arbitri no fiscal sobre altura 

insuficient. Amb tot, sabem que a final dels anys cinquanta, 

durant el debat del Pla General, vista la gran extensió que 

prenia la ciutat, els responsables polítics i tècnics de 

l'urbanisme municipal d'Elx van debatir a bastament si era o 

no convenient permetre que Elx es continuàs eixamplant 

amb cases de planta baixa, pel nivell de despeses que això 

ocasionava al municipi i per la gran extensió superficial que 

caldria disposar. (04) Probablement, el tema degué ser 

plantejat pel mateix arquitecte municipal Santiago Pérez i 

Aracil, ja que, com veiem, començà a discutir-se prou abans 

que els dos principals actors polítics de l'urbanisme de 

postguerra aparegueren en l'escena municipal, ço és, abans 

que Ferràndez fos alcalde i Quiles regidor d'urbanisme. 

Certament, evitar les cases de planta baixa era un tema que, 

com hem vist, ja havia estat plantejat per la dreta local els 

anys vint al periòdic La Defensa, encara que no fou fins 

aquests anys quan es va plantejar el debat i la resolució del 

tema, la qual cosa ja era possible tant des d'un punt de vista 

tècnic com econòmic. En efecte, es copsà d'immediat com 

era de convenient per als interessos d'industrials, 

constructors i immobiliaris de la ciutat que els edificis fossen 

alts. D'altra banda, els arquitectes municipals, preocupats, 

com hem dit, per fer obres i edificis que no fossen "de 

poble" (i, de pas, augmentar els seus honoraris 

professionals), també devien sentir-se atrets formalment per 

una ciutat vertical, més que no pas per aquella successió 

uniforme, pobra, monòtona i anònima, malgrat la seua 

riquesa d'aire i de sol, de cases de planta baixa nascudes per 

a ser ocupades prioritàriament per la classe obrera. 

Finalment el número de plantes mínim dels edificis 

quedà fixat en planta baixa i pis com a norma general per a 

tot Elx, mesura que s'anà implantant lentament malgrat que 

devers el 1964 no s'havia assumit encara aquesta norma, la 

qual, en efecte, resultava difícilment comprensible si no es 

volia especular amb el terreny. Així, als anys seixanta, quan 

encara hi havia qui volia viure en una planta baixa, només 

podia fer-ho als carrers estrets i, a més, havia d'alçar un pis 

alt a manera de cambra. Als carrers més importants d'Elx fou 

ja impossible tenir cases de planta baixa, ja que aquí el 

número mínim de plantes podia arribar a ser de tres o de 

quatre. S'evidenciava, així, la intenció política que Elx 

deixàs de ser un poble i la primera mesura fou intentar 

conseguir un eixample i un centre burgès i de negocis de 

cases altes, a la manera de les dels típics eixamples 

vuitcentistes, com les que l'arquitecte municipal Pérez i 

Aracil, home viatjat i de cultura, havia vistes al seu nadiu 

Alcoi o a Barcelona, on havia estudiat, o les que Serrano 

havia vist a Madrid. 

A més del profund canvi del perfil ciutadà, la 

prohibició de fer cases de planta baixa fou un fet de gran 

importància, tant pel canvi que comportà en la tipologia dels 

habitatges com per la divisió funcional que des d'aleshores 

s'establí habitualment als edificis: tallers i comerços en les 

plantes baixes i vivendes en les plantes de pisos. També fou 

significatiu el canvi de sistema de promoció de les cases, ja 

que amb els edificis de pisos havia de ser diferent el 

constructor: les vivendes d'aquests edificis de pisos ja no 

podien ser autoconstruïdes i es creava un florent mercat de 

l'habitatge, el qual estimulava la construcció, l'oferta i la 

demanda, el guany d'uns, l'empenyorament d'uns altres i el 

conegut mecanisme del "canvi d'obra", mitjançant el qual, el 

propietari donava el terreny a canvi d'una o dues plantes 

acabades i el constructor alçava el conjunt de l'edifici a canvi 

de les quatre o cins plantes restants. 

Aquest tema de la prohibició de les cases de planta 

baixa quedà definitivament fixat el 1962, amb el Pla 

General, mitjançant l'estricta prohibició i la potenciació 

d'edificis en altura. Els guanys que l'elevat augment d'altures 

construibles implicava féu que, a la llarga, no calgués cap 

esforç per a aplicar aquesta norma i que "viure en un pis", en 

lloc de fer-ho en una casa, esdevingués una qüestió 
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ideològica i representativa d'un estatus social més elevat. 

Certament, en aquest epiosodi no només es plantejava un 

discurs de guanys econòmics, sinó també d'efectivitat, 

d'aprofitament dels elements de la urbanització, de 

concentrar la població, en lloc de dispersar-la. Des del punt 

de vista disciplinar i des de l'actualitat, com diversos autors 

han assenyalat per a Barcelona, potser la norma fou 

encertada, ja que actualment, mercè a aquella mesura, 

l'eixample d'Elx, com els eixamples d'arrel vuitcentista de 

l'Europa del sud, és un territori ric, ple d'elements urbans, 

establiments comercials, d'oci, etc. que, probablement, no hi 

serien sinó hi hagués una elevada densitat poblacional. Com 

hem indicat en repetides ocasions, però, el "fracàs" d'aquest 

model caldria cercar-lo no tant en la densificació com en la 

mancança de relació entre tipologia edificatoria i morfologia 

urbana. I, amb tot, no sabem com seria ara la ciutat si 

s'hagués seguit vivint en cases de planta baixa. 

 

NOTES  

(01) AJUNTAMENT D'ELX, Ordenanzas de la construcción (1949), 

1962, p. 16-17. 

(02) Ayuntamiento Pleno, acta del 16-11-1955, AHME. 

(03) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 135. 

(04) Li devem la notícia a Francesc Prats, oficial major de 

l'Ajuntament d'Elx des del 1955 fins la seua jubilació. 

 

03. BARRIS DE LLEVANT 

 

Als anys cinquanta es van ocupar amb cases grans 

extensions de terreny tant a llevant com a ponent del riu. 

Cap a llevant es van ocupar generalment terrenys dispersos, 

definint, mitjançant elementals plànols d'alineacions, els 

límits entre l'espai privat i el públic, actuacions esparses i 

informes que el Pla General va replegar i englobar dins el 

seu cinturó de circumval·lació. 

Moltes vegades els mateixos projectes de 

pavimentat o d'urbanització tenien contingut normàtic i eren, 

a la vegada, plànols d'alineacions i, fins i tot, de definició de 

quines àrees havien de ser privades i quines públiques. Així, 

el 1952 es va exposar al públic el projecte de pavimentat de 

l'encreuament de la carretera d'Alacant amb el camí vell de 

Sant Antoni, ço és, el camí vell d'Alacant, i un particular, 

que tenia propietats a la vora, Vicent Navarro i Macià, 

aprofità l'exposició al públic del projecte per a fer una 

interessant proposta urbanística en demanar que quedàs 

"un gran espacio libre hasta la prolongación de la carretera de Santa 

Pola, puesto que el camino Viejo sería la entrada hacia el norte de 

la población, y enlace con el puente de Palacio." 

S'afegia que 

"un jardín enano embellecería este lugar, sin quitar la perspectiva 

del Palmeral y favoreciendo la visibilidad en el cruce de carreteras 

y acceso a la Lonja de frutas y verduras." (01) 

L'interes paisajístic de la proposta urbana 

continguda en aquest escrit d'al·legacions fa pensar que 

potser no n'era alié l'arquitecte Antoni Serrano, que aquell 

mateix any havia projectat a la vora mateix, en l'hort dels 

Pollos, la casa de Vicent Navarro, una excel·lent mostra 

d'arquitectura racional, i que, com hem vist, sempre mostrà 

un especial interès per la vista dels horts de palmeres des de 

lluny, en relació amb el territori dels voltants. (02) El recurs 

de Navarro, però, fou desestimat (03) i, amb el temp, es 

construí una illa de cases en aquest espai que es demanava 

lliure. (Tanmateix, curiosament la prolongació de la 

carretera de Santa Pola fins enllaçar amb el camí vell, com 

demanava Navarro el 1952, fou una determinació de la 

revisió del Pla General del 1986, dissortadament anul·lada 

en la revisió del 1998). El cas és que la plaça que quedà en 

aquest encreuament de la carretera i del camí vell d'Alacant 

es batejà el 1957 amb el nom de plaça de Benidorm. (04) 

També el 1960 se li posà el nom d'avinguda de Santa Pola a 

la carretera de Santa Pola, la qual ja començava a tenir un 

sentit urbà en el tram comprés entre l'institut Laboral i el 

barri de Sant Antoni. (05) 

La consolidació d'aquests dos nous espais urbans 

provenia del fet que en aquesta zona de llevant del riu, 

durant els anys cinquanta, se seguí amb l'ocupació del barri 

de la Llotja amb el mateix sistema utilitzat per al barri de la 

Barrera i l'eixample de ponent, ço és, mitjançant la 

parcel·lació de les diverses finques agrícoles directament pel 

propietari, seguint la quadrícula de carrers de la zona 

urbanitzada al costat i cedint els vials al domini públic. En 

alguns cassos, però, les sol·licituds eren denegades i en 

d'altres, aprovades. Així, fou repetidament denegada la 

petició de Vicent Navarro i Macià feta el 12-03-1953 i 

repetida el 1955, per tal d'urbanitzar amb una tirera de blocs 

oberts, els terrenys de terra blanca de l'hort de la Creu, 

situats en la franja que separava el barri de la Llotja i l'hort 

pròpiament dit. (06) Fet i fet, en aquests terrenys, que 

aleshores es trobaven qualificats de reserva, no pogué 

començar a construir-se fins el 1985, ja després de redactar 

diversos documents urbanístics i fer les cessions pertinents. 

En canvi sí que fou aprovada, en part, si més no, una altra 

petició feta el 1955 per Jaume Brotons i Pomares per tal 

d'urbanitzar una finca de la seua propietat situada en 

Altabix, a l'extrem de llevant del barri, segons ell "incluida 

dentro del plano de urbanización." Brotons presentà un 

projecte signat per l'arquitecte Antoni Orts, on s'incloïa un 

plànol a escala 1:500, amb la prolongació de la trama de 

carrers existents. Tanmateix, segons l'informe dels 

arquitectes municipals, una part s'admitia per trobar-se a 

ponent del carrer de ronda (Jaume Pomares i Javaloyes) pero 

l'altra es trobava fora del plànol d'urbanització i no es podia 

urbanitzar. Per a aquest informe, com per a d'altres dels anys 

cinquanta, Serrano i Aracil es basaven en diferents plànols 

redactats als anys cinquanta, però tots els quals tenien 

caràcter oficiós, ja que cap d'ells fou aprovat pel govern fins 

el 1962. (07) Com assenyala Gozàlvez, amb la sol·licitud de 

Brotons, quedà fixat el límit de llevant en el carrer de Jaume 

Pomares i Javaloyes, el qual separava el nou barri del camp 

de futbol d'Altabix. (08) Així, doncs, als anys cinquanta el 

barri de la Llotja es trobava ja força ocupat i a les actes del 

1956, quan començà a tractar-se el tema de la 

municipalització del servei de la llotja de contractació "en 

régimen de monopolio", ja es deia que els serveis d'aquest 

edifici es prestaven des del 1954, "ininterrumpidamente, en 

el edificio sito en la partida de Altabix." (09) 

En aquesta banda de llevant del riu es va construir 

també el 1954 el barri de San Antón, d'iniciativa privada, el 

qual assenyalà el límit sud-est de la ciutat en el Pla General. 

L'emplaçament era clau: justament en l'encreuament de la 
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carretera de Santa Pola i de la carretera de circumval·lació 

(que aprofità en part una antiga vereda) i es composava de 

quinze blocs oberts, disposats d'una forma ordenada al 

voltant d'una plaça central de forma triangular. 

El 30-04-1959 l'Ajuntament Ple veié una 

sol·licitud del veí de Madrid Angel Piñuela Pujol, qui 

exposava que 

"tiene el propósito de construir unas mil viviendas de tipo 

subvencionado en la partida rural de Alzabara Alto, dentro del Plan 

General de Ordenación Urbana de la ciudad, con una superficie 

total de sesenta a setenta mil metros cuadrados, y que se propone 

urbanizar el sector, constituyendo una barriada con sus servicios 

urbanos y edificaciones abiertas y solicitando se le autorice la 

edificación en la zona reseñada." 

L'arquitecte municipal informà que els terrenys es 

trobaven 

"dentro del Plan General de Ordenación Urbana, en zona de reserva 

y que normalmente no debe de autorizarse, pero que teniendo en 

cuenta que el plan de edificación de grandes bloques en los 

ensanches actuales para la construcción de viviendas 

subvencionadas tropezaría con dificultades de realización por la 

escesez de grandes espacios libres de edificación y, al mismo 

tiempo, el hecho de estar muy subdividida la propiedad en estas 

zonas, crean unas circunstancias prácticamente invencibles, 

aconsejando, por otras partes razones de índole económica 

prescindir de los solares en venta en las zonas actualmente 

urbanizadas autorizadas, ya que su precio hace irrealizable el 

proyecto de construcción de viviendas subvencionadas, estima 

aconsejable autorizar las edificaciones necesarias para el plan de 

construcciones que se solicitan en zona de reserva." 

Com ja sabem, Aracil i Serrano, l'un, l'altre o tots 

dos a la vegada, mentre que exercien el càrrec d'arquitecte 

municipal eren també els arquitectes que es repartien en 

l'exercici privat de la professió aquestes grans promocions; 

no fa estrany, doncs, aquesta tolerancia envers l'iniciativa 

privada, especialment, a més, en un moment en el qual calia 

fer grans inversions immobiliàries i calia construir habitatges 

massivament per a uns immigrants la quantitat dels quals 

començava a créixer desmesuradament. Així, l'Ajuntament 

aprovà el 30-04-1959 el projecte d'aquestes mil vivendes, les 

quals constituïren el barri de Sant Antoni, però ho féu posant 

diverses garanties d'execució i de cessió al municipi de vies 

públiques, d'un grup escolar i de terrenys per a altres serveis 

públics. (10) 

A més de les ocupacions residencials que acabem 

de veure, aquesta part de llevant de la ciutat, enllà els horts, 

començà a especialitzar-se durant els anys cinquanta en 

equipaments a escala de ciutat. Fet i fet, durant els vint anys 

següents s'hi feren tres dels quatre instituts de batxillerat 

d'Elx, l'Hospital General, diversos establiments d'hosteleria, 

jardins, escoles, etc. El primer equipament que s'hi féu fou 

l'institut Laboral, el primer centre d'ensenyament mitjà que 

tingué a Elx un edifici propi, una interessant construcció 

obra de l'arquitecte Rafael Aburto Renobales, 

dissortadament totalment derrocada devers el 1987. 

L'Ajuntament aprovà la cessió de terrenys per a construir 

aquest institut Laboral el 1954 i, en un principi, es plantejà 

per a les modalitats industrial i agrícola, la qual cosa era, 

segons es deia 

"aspiración antigua de esta ciudad y que demandan no solamente el 

enorme desarrollo de la industria local, sino la también 

importantísima riqueza agrícola de este extenso término 

municipal." (11) 

Tanmateix, el director general comunicà que per a 

poder començar l'obra, l'institut havia de ser només d'una 

modalitat i es trià l'industrial-minera, tria també simbòlica de 

la nova orientació que prenien les forces polítiques 

il·licitanes a meitat dels anys cinquanta, allunyant-se de 

l'agrarisme de l'època autárquica. El Ple va veure, així 

mateix, les condicions econòmiques i de tot tipus imposades 

per la Direcció General d'Ensenyament Laboral per a 

construir l'edifici. Entre elles es trobava la de que 

l'Ajuntament havia de cedir un solar d'uns 10.000 m2. (12) 

Immediatament, el 27-05-1955, l'Ajuntament començà a 

mantenir converses per a adquirir el terreny (13) i aquell 

mateix any s'acceptà l'oferta econòmica dels propietaris i es 

compraren 16.474 m2 de terra vora la carretera de Santa 

Pola i el camí del Gat. (14) El 29-11-1957 s'anuncià la 

subhasta de les obres de la primera fase de l'edifici, (15) la 

qual s'adjudicà el 28-06-1958. (16)  

Aquest mateix any, el 28-06-1958 hi hagué una 

altra important actuació municipal per a desenvolupar la 

ciutat cap a llevant, amb l'adquisició dels terrenys on, amb 

succesives ampliacions, es faria durant les dècades següents 

la ciutat esportiva. La Caja de Ahorros del Sureste oferí 

vendre a l'Ajuntament un terreny situat en el partit rural 

d'Altabix, tot considerant que 

"podía ser útil, ya que consideraba que constituiría una reserva de 

terrenos de urbanismo de posible dedicación a sus fines tan pronto 

esté aprobado el Plan de Ordenación Urbana." 

A l'informe, l'arquitecte municipal assenyalava que 

els terrenys estaven, efectivament, dins el "Plan de 

Ordenación Urbana pendiente de aprobación superior" i, per 

tant, s'acordà comprar la finca, la qual tenia 54 tafulles, 

destinant-la al patrimoni municipal del sòl de terra. (17) 

L'any següent, el 30-06-1959, a proposta de l'alcalde 

Ferràndez, aquesta parcel·la es va cedir a l'Organització 

Sindical per tal que hi fes una ciutat esportiva, la qual devia 

tenir, segons s'indicava, 

"piscina, campo de fútbol, pista de patín, baloncesto, pista de 

atletismo, frontón, tenis, gimnasio, bolera y edificaciones 

complementarias de vestuarios, duchas, servicios w.c. y urinarios, 

casa de guarda conserje y servicios de administración, así como las 

obras de urbanización del recinto, jardinería, vallado, etc. todas 

ellas con arreglo al proyecto elaborado por los arquitectos José 

Ibañez Baldó, Santiago Pérez Aracil y Francisco López Martínez." 

(18) 

Com era d'esperar, al llarg dels vint anys següents, 

només es feren, de totes aquestes instal·lacions, les més 

sencilles i econòmiques: una pista d'atletisme i alguns camps 

de joc. El pavelló poliesportiu i la piscina, els frontons i gran 

part dels vestuaris no es van construir fins els anys vuitanta i 

moltes de les instal·lacions que es demanaven el 1959 no 

s'han arribat a construir mai. La ciutat esportiva, però, 

continua assenyalant per llevant el límit de la ciutat 

compacta projectada des del 1962. 
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04. BARRIS DE PONENT I DE CARRÚS 

 

Quan després de la guerra es tornà sobre el plànol de Carrús, 

es rebutjà la solució que es presentava com a més 

immediata, la de prolongar la quadrícula homogènia traçada 

al sud del ferrocarril, seguint els punts cardinals, com havia 

fet als anys trenta l'aparellador municipal Quesada en el 

primer plànol oficial d'aquest eixample del nord. A canvi, 

l'opció triada pels arquitectes municipals fou girar la direcció 

dels carrers i, seguint criteris urbanístics de començament de 

segle sobre les preexistències, adoptar uns altres eixos per a 

definir la trama d'aquest eixample: la via del tren, la 

carretera d'Asp i diversos camins preexistents, com ara el 

dels Magros, amb diverses vies diagonals i carrers no 

ortogonals que completaven la trama. Certament, en aquest 

canvi de la direcció del traçat urbà hi havia influències de la 

teoria exposada per Cort al seu llibre sobre Múrcia, on 

l'urbanista es mostrava absolutament contrari a l'establiment 

d'una quadrícula contínua i era partidari d'estudiar les 

preexistències, camins, sèquies i propietats, per a definir les 

noves peces de ciutat. Fet i fet, així ho posà en pràctica a 

l'eixample de Múrcia, on gairebé totes les noves illes de 

cases dibuixades per Cort al voltant del centre històric eren 

trapezoidals i enlloc no hi havia una trama regular. (01) 

Certament, en el nostre cas, la proximitat del 

cementeri general a l'eixample del nord i la lenta 

urbanització de la zona influïren perquè es començàs amb 

l'ocupació, com a peça autònoma, del barri de Carrús est, 

entre la carretera d'Asp i el riu Vinalopó. Aquesta solució 

que, per les característiques del territori i l'ocupació 

preexistent, s'adaptava millor a la promoció immobiliària, 

exigia que la trama urbana d'aquesta gran peça de ciutat fos 

autónoma de les peces veïnes del sud, de les quals la 

separava una barrera amb un traçat tan potent com el 

ferrocarril, al voltant del qual, com hem vist, calia deixar un 

terreny lliure de 25 m. a cada costat. Tanmateix, mentre que 

a l'eixample de ponent la quadrícula homogènia, disposada 

segons els punts cardinals, seguint la direcció del riu, 

permetia no sols una fàcil orientació sinó també una relació 

visual i funcional clara i significativa amb el territori dels 

voltants, el fet de girar el traçat dels barris de Carrús segons 

la carretera d'Asp —que feia de diagonal a l'eixample— 

implicà crear una barrera d'edificació en altura al nord i a 

l'est, enllà el ferrocarril, que tancava la perspectiva dels 

carrers del Pla sense situar-hi cap element urbà d'interès. 

Així, la qualitat formal de la ciutat es veié fortament 

malmesa en desaparèixer la possibilitat de tenir una visió del 

cel (com passa, per exemple, a Manhattan) o dels voltants de 

la ciutat, com Unwin, per exemple, demanava: 

"Las vistas desde una ciudad hacia el territorio circundante han 

tenido siempre un encanto especial, y puede resultar muy 

provechoso asegurar estas vistas distantes del mar o la montaña, e 

incluso introducir en el corazón de la ciudad vistas de la puesta de 

sol, allí donde se pueden asegurar aberturas hacia el oeste." (02) 

Aquestes subtileses, òbviament, no calien en un 

barri com aquest, destinat als obrers, amb un baix nivell de 

qualitat constructiva i urbanística. En efecte, durant els anys 

cinquanta aquest eixample de Carrús, com l'eixample de 

ponent, es va ocupar, a més de fer-ho amb les habituals 

cases de planta baixa unifamiliars, amb els grans blocs 

d'habitatges subvencionats de promoció oficial, hereus bords 

de la ciutat racional, distribuïts aïlladament, de forma 

estratègica, sobre el territori planificat. Als anys cinquanta i 

seixanta, aquestes grans promocions caracteritzaren 

l'activitat constructiva i urbanística als eixamples de ponent i 

del nord, definint i "urbanitzant" grans extensions de terreny. 

Així es bastiren el barri de la Rata, el de la Sagrada Família, 

el del Toscar i d'altres promocions més petites. Tanmateix, el 

1950 només hi havia encara a la zona els habitatges del grup 

dels mestres situat a l'encreuament dels carrers de la Reina 

Victòria, del Capità Antoni Mena i de Concepció Arenal, 

promogut, com hem vist, per l'Ajuntament, i acabat aquest 

any, ja que el 30-12-1950 l'alcalde donà compte que s'havien 

distribuït als ocupants vint vivendes del grup "construído 

recientemente", segons es deia, en el carrer de la Reina 

Victòria. (03) 

Però la dinàmica poblacional durant els anys 

cinquanta, amb la forta immigració, revolucionà el tema de 

l'allotjament obrer, fins el punt que la qüestió de la vivenda, 

juntament amb la de les escoles, passà a ser, des del punt de 

vista programàtic, el problema principal de la gestió 

municipal, i les realitzacions en aquest camp, en temps de 

l'alcalde Porfiri Pascual, foren els pilars del nou règim, i 

implicà continuar amb la construcció d'infraestructures per 

tot l'àmbit de la població i dels eixamples. Tot plegat, la 

preocupació de les administracions públiques per l'habitatge 

era conseqüència d'una política a nivell d'estat que donà 

origen a actuacions de gran abast, com ara la normativa de 

vivendes subvencionades, al pla de poblados dirigidos de 

Madrid o al pla de vivendes de València posterior a la riuada 

del 1957. Així, doncs, era diferent la política de vivenda dels 

anys quaranta, basada en la construcció d'habitatges rurals o 

amb tipologies ruralitzants, i la dels anys cinquanta i 

seixanta, basada en la promoció i construcció de pisos en 

"polígons." 

Pel que fa a Elx, Sevilla cita la cessió de sis solars 

feta per l'Ajuntament durant els anys cinquanta a l'Estat, bé a 

l'Instituto Nacional de la Vivienda, bé a l'Obra Sindical del 

Hogar, per tal de construir vivendes protegides; gairebé tots 

es trobaven al mateix eixample de ponent o en àrees 

perifèriques, especialment al nord del ferrocarril, en la 

planissa de la Casa Blanca, on l'Ajuntament disposava de 
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grans solars procedents de les primeres estribacions de la 

serra, on hi havia grans extensions de mont de propis. 

Sevilla cita, a tall de mostra, que al Ple del 13-05-1953 se 

cediren 1.463 m2 en el carrer de Josep Mª Buck per a 

construir quaranta habitatges; al Ple del 17-06-1953 se 

cediren 456 m2 en el barri del Canal per a fer quinze 

habitatges; al Ple del 26-01-1955 se cediren 179 m2 per a fer 

vuit habitatges; el 09-03-1955 se cediren 530 m2 vora 

l'escorxador vell per a construir vint-i-sis habitatges; al Ple 

del 30-06-1955 se cediren 20.000 m2 en el sector de la 

Casablanca per a construir cent cinquanta habitatges (els 

quals no es van fer mai malgrat el compromís municipal 

d'urbanitzar la zona); al Ple del 24-01-1956 se cediren a 

l'Obra Sindical del Hogar 3.640 m2 en la partida de Carrús 

per a construir setanta-vuit habitatges. Totes aquestes 

actuacions eren de blocs en altura (cinc o sis plantes), però 

bona part d'ells ocupaven encara illes tancades de l'eixample, 

amb la qual cosa s'hi disposava un gran pati interior o petits 

patis de llum. A poc a poc, però, les actuacions es 

transformaren en blocs lineals de gran llargària, típics dels 

anys cinquanta i seixanta, que, com hem dit, es projectaren 

també al barri de Sant Antoni. Sevilla considera, però, que, 

malgrat la importància quantitativa de les cessions de sòl de 

terra, la política municipal en el tema de l'habitatge fou 

"irregular, discontinua, y con unos resultados sumamente pobres, 

incumpliéndose en muchos casos los fines a los que estaban 

destinados los terrenos, no ascendiendo estos mas que a unos 

10.000 m2, ya que la operación mas voluminosa, los 20.000 m2 de 

Casablanca, no han llegado a materializarse después de veinte años 

de paralización." (04) 

Segons Sevilla, fins els anys setanta, amb la 

construcció de les 1.300 vivendes del polígon dels 

Palmerars, el resultat de la promoció pública d'habitatges ha 

estat molt limitat des del punt de vista quantitatiu, en relació 

a altres grans ciutats de l'Estat. Tanmateix, la política de 

vivenda dels anys setanta era ja d'un altre tipus, car no tenia 

com a finalitat principal resoldre el problema de l'habitatge, 

sinó incidir en l'economia global, ço és, s'emmarcava en una 

política d'inversió i d'incentivament de la construcció en un 

període de crisi general de l'economia. Com indica Calduch, 

aquests aspectes són importants per a entendre com uns 

objectius "aliens" a la ciutat, en aquest cas una política 

estatal de vivenda, han condicionat de manera determinant la 

transformació urbana. Així, doncs, segons Sevilla, l'Instituto 

Nacional de la Vivienda a penes construí a Elx cent 

vivendes els anys cinquanta i seixanta i l'Obra Sindical del 

Hogar deixà sense construir molts dels solars cedits per 

l'Ajuntament després dels vint anys que durava la concessió. 

Compat i debatut, el negoci immobiliari, conclou Sevilla, 

quedà en mans de l'iniciativa privada (petits promotors, 

grans immobiliàries o caixa d'estalvis) encara que la bona 

conjuntura econòmica dels anys seixanta i els compromissos 

adquirits pels treballadors en la compra de vivenda van 

permetre que el problema de l'habitatge se solucionàs, 

malgrat el baix nivell de serveis i d'urbanització dels nous 

barris. (05) De tota manera aquests anys, fins i tot l'iniciativa 

privada era "subvencionada", ço és, dirigida per objectius i 

interessos estatals mitjançant mecanismes com ara quotes 

anuals, tipologies definides, etc. 

Les propostes municipals perquè l'estat construís 

habitatges a Elx començaren a meitat dels anys cinquanta. 

Així, ja el 1954 l'Ajuntament Ple intentava que l'Obra 

Sindical del Hogar hi fes mil vivendes. La Corporació, com 

faria sempre d'aleshores en endavant, es comprometia a 

cedir el terreny per tal d'intentar 

"solucionar el grave problema de la vivienda, que está adquiriendo 

cada vez más alarmantes [proporciones] en esta ciudad." 

Segons es deia a la mateixa acta, si no les mil 

vivendes que es demanaven, s'esperava conseguir-ne dues-

centes o tres-centes, "pues está demostrado plenamente que 

[Elche] es la ciudad de más elevado ritmo de crecimiento" 

[d'Espanya?]. En aquesta ocasió, se citava ja com a 

subhastades les 282 cases de la Caja de Ahorros del Sureste 

de España, ço és, el barri de la Sagrada Família, situat en la 

zona de Carrús Oest, a la vora de la carretera d'Asp, com 

també unes altres vuitanta o cent, que havien d'eixir a 

subhasta en terrenys cedits per l'Ajuntament a l'Instituto 

Nacional de la Vivienda. La Corporació concloïa que, tot 

plegat, 

"se había dado un paso gigantesco para resolver este problema, que 

constituye la mayor preocupación del Ayuntamiento." (06) 

El mateix 1954 se cedí a la delegació de sindicats 

un terreny per a fer-hi 150 habitatges. Es tractava d'una 

parcel·la de la serra de la Casablanca, en Carrús, de 12.000 

m2, dels quals 8.000 m2 es destinaven a l'obertura de 

carrers. (07) També el 1954 un particular, Llorenç Quiles, 

oferia vendre a l'Ajuntament 31.484 m2, situats també a 

Carrús, en el 

"sitio conocido por la Casa Blanca, para construir un bloque de 150 

viviendas de las llamadas sociales." 

La preocupació pel tema semblava ser tan gran que 

immediatament s'acceptà l'oferta per tal de solucionar "el 

angustioso problema de la vivienda." (08) El 1957 es va 

cedir a l'Obra Sindical del Hogar un terreny de 2.309 m2 de 

superficie, situat també en el barri de Carrús, procedent de la 

parcel·la de la Casa Blanca. A l'exposició de motius per a fer 

la cessió, ja es relacionava l'escassedat d'habitatges amb 

l'existència a Elx d'una gran immigració originada per la 

puixant indústria. Així, l'Ajuntament exposava que 

"el municipio de Elche se encuentra verdaderamente necesitado de 

viviendas, dada la escasez de las mismas, debida a la intensa 

emigración existente en la localidad, como consecuencia de la 

creciente industria de la misma." (09) 

En els terrenys situats al nord del pont de Ferro, en 

la finca coneguda com La Rata, el patronat estatal Francisco 

Franco va construir un extens grup de tres-centes vivendes 

subvencionades a finals dels anys cinquanta, a base 

d'edificació oberta, intervenció que constituí un barri amb 

característiques pròpies i que subratllà el carácter de ciutat 

dormitori per als obrers forasters que adquiria el segon 

eixample d'Elx, el de Carrús, d'igual manera que el primer, 

el de ponent, des de trenta anys abans, havia estat ocupat 

pels treballadors elxans. El 1957 l'Ajuntament fixà 

l'aportació municipal per a la construcció d'aquest grup de 

vivendes i s'acordà posar-li el nom de Porfiri Pascual, 

l'alcalde d'Elx traspassat aquell mateix any, poc després 

d'haver deixat el càrreg per malaltia. (10) L'any següent, el 

1958, ja s'havien acabat les obres i l'Estat autoritzava la 

Corporació a adjudicar 

"las trescientas viviendas del grupo Porfirio Pascual construidas por 
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el patronato Francisco Franco." (11) 

Com veiem, doncs, durant la segona meitat del 

nou-cents deixaren de ser suficients les casetes de planta 

baixa de la primera meitat del segle per tal de fer possible la 

reproducció de la força de treball. Calia que el sector 

immobiliari esdevingués un negoci pròsper i tant la ciutat 

com la consciència ciutadana es preparaven per a una 

pretesa bondat i comfortabilitat dels edificis alts i dels 

habitatges de pisos estrets i foscos que es van vendre a 

bastament durant els anys seixanta als immigrants i als 

obrers d'Elx. Molts d'aquests primers habitatges encara eren 

blocs oberts i, malgrat les reduïdes dimensions, totes les 

peces donaven a l'exterior i a penes tenien corredor. Però a 

partir de la meitat dels seixanta, la ciutat sencera entrà en un 

intens procés de renovació urbana i les cases de planta baixa 

dels eixamples començaren a ser sistemàticament derrocades 

per a fer edificis de pisos "de venda lliure" destinats a la 

petita burgesia o a capes benestants del proletariat. Amb la 

renovació del centre burgès de la ciutat i amb el 

replantejament de grans zones de l'eixample, com ara la 

avinguda del País Valencià o el carrer de la Reina Victòria, 

també l'alta burgesia deixà les seues antigues cases de la 

primera meitat del nou-cents per tal de viure en "pisos 

nous", naturalment molt més grans que no pas els pisos de 

les promocions destinades als obrers i als petits burgesos. 

Fou també amb motiu de la qüestió de l'habitatge 

que l'Ajuntament començà a referir-se sistemàticament als 

carrers de l'eixample de Carrús. Així, el 1957 aquests barris 

es trobaven prou consolidats com perquè els carrers 

haguessen de tenir nom i la Corporació, profundament 

identificada amb la ideologia de guanyadors d'una guerra, 

una "creuada", en sessió del 26-03-1957, acordà que el 

conjunt del barri s'anomenaria "Barrio de los Caídos" i que 

tots els carrers portassen noms dels morts elxans haguts en la 

guerra al ban nacional. (12) Però, mentre que el nom del 

barri no féu fortuna i continuà dient-se barri de Carrús, com 

la partida rural, els noms dels caiguts sí que s'incorporaren a 

la toponímia urbana i han perdurat tot el segle XX. Dos 

mesos després de l'acord esmentat, la delegació local de 

FET. i JONS havia enviat el nom dels 134 caiguts d'Elx. Es 

van triar els que havien de servir per a batejar els carrers de 

Carrús i s'establí l'ordre de prioritats i la distribució. Com 

que hi havia més caiguts que carrers, perquè tots tinguessen 

el seu, s'acordà que, en endavant, tots els nous carrers d'Elx 

durien el nom d'un caigut. (13) Amb tot, aquell mateix any, 

1957, el principal carrer de Carrús, la carretera d'Asp, va 

rebre el nom d'avinguda de Novelda en mostra d'agraïment, 

segons es deia, a la ciutat que, durant un temps, ens havia 

deixat passar als d'Elx l'aigua dolça que haviem comprat a 

Villena per les seues antigues sèquies. (14) Amb aquesta 

política toponímica de posar el nom de pobles veïns i de la 

provincia d'Alacant als nous espais d'Elx, el 1960 es batejà 

amb el nom de la vila de Crevillent una de les grans places 

dibuixades per Canales en l'eixample de ponent, justament 

aquella que es troba en l'encreuament dels carrers del Capità 

Antoni Mena i de la carretera de Crevillent. (15) 

Però els habitatges subvencionats fets per l'estat als 

anys cinquanta estiraren l'eixample d'Elx no solament cap al 

nord, sino també cap al sud. Així, el 1954 l'Ajuntament 

comprà un solar de 2.520 m2 vora el barri de l'Asil, fent 

cantó al carrer de Ramir Ledesma i a la carretera de la casa 

del Lleó, el qual s'havia d'oferir al Instituto Nacional de la 

Vivienda per a fer habitatges. En la mateixa sessió municipal 

se cediren també els terrenys de l'escorxador vell, amb 530 

m2 edificables, per tal de poder dur endavant, segons es 

deia, la construcció de les 187 vivendes aprovades per l'estat 

per a Elx. (16) Tanmateix aquestes vivendes no es van 

construir fins els anys seixanta, quan el 1961 l'Ajuntament 

aprovà el projecte fet per l'arquitecte Serrano de 72 

vivendes, en dos blocs de 36, situades en la plaça dels Reis 

Catòlics, els quals corresponien a aquest mateix 

emplaçament. (17) 

Una altra àrea d'actuació del municipi als barris de 

ponent fou en allò que aleshores era perifèria de l'antic barri 

del Pont Nou, encara que aquesta zona es trobava molt més 

consolidada i permetia poc moviment de l'iniciativa pública, 

havent d'arribar en alguna ocasió fins i tot a fer acords i 

projectes de reparcel·lació per tal d'obtenir terrenys. Així, el 

1955, l'Ajuntament cedí a l'Instituto Nacional de la Vivienda 

un solar de 179 m2 situat al nord de l'antic quarter de 

cavalleria que limitava al nord i a ponent amb cases 

particulars, al sud amb la prolongació del carrer de Pasqual 

Caracena i a l'est amb la primera travessera del carrer del 13 

de setembre. La Corporació preveia que l'estat hi construís 

vuit habitatges, 

"prosiguiendo la labor iniciada hace algún tiempo para fomentar la 

construcción de viviendas en esta ciudad, aminorando el grave 

problema de su escasez." (18) 

També en aquells terrenys que eren aleshores la 

perifèria del barri del Pont Nou, justament enfront del grup 

dels mestres, l'Ajuntament preparà unes mansanes (les dues 

previstes al plànol de Canales per a fer un jardí, l'únic que hi 

havia previst a l'eixample), per tal que una d'elles fos 

edificable i l'altra passàs a ser terreny públic i poder 

construir-hi un grup escolar, el de la Mare de Déu de 

l'Assumpció, el primer que hi hagué a Elx després de les 

escoles graduades. El 22-04-1955 l'Ajuntament Ple tractà 

del document tècnic per a urbanitzar aquesta zona, ço és, 

"de la ordenación y parcelación de la zona de terrenos existentes 

entre las calles de Capitán Antonio Mena, Reina Victoria, Baltasar 

Tristany y del 13 de septiembre." 

L'Ajuntament Ple aprovà la parcel·lació d'aquests 

terrenys "en la forma descrita en el dictamen y plano 

parcelario confeccionado por el arquitecto municipal", com 

també 

"aceptar a favor del municipio la parcela núm. 1 resultante de dicha 

ordenación, que mide 3.820 m2, para cederla gratuitamente en su 

dia al Estado, con el fin de que pueda construir en el mismo el 

grupo escolar conmemorativo de Nuestra Señora de la Asunción." 

En la mateixa sessió s'instruí l'expedient per a cedir 

la parcel·la al Ministeri d'Educació. (19) Bàsicament el 

document contenia una reparcel·lació força primitiva, 

segons la qual es contemplava la cessió al municipi d'una de 

les dues illes assenyalades com a jardí en el plànol de 

l'eixample de ponent, a canvi de poder construir vivendes en 

l'altra. En aquesta illa, la qual quedà com a edificable, es va 

construir cap al 1965 el cinema Paz i l'Ajuntament encara hi 

disposà de solars, els quals anà permutant al llarg dels anys 

seixanta per horts de palmeres i per altres terrenys destinats 

a equipaments, en la agressiva dinàmica que caracteritzà la 
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gestió municipal la dècada dels seixanta. (20) Però malgrat 

haver estat tan primerenca aquesta operació de 

reparcel·lació, el 1960 el Ministeri no havia construït encara 

el grup escolar, compromés des del 1954 pel consell de 

ministres, així que en sessió del 12-02-1960 el Ple inisití en 

la necessitat de construir-lo i que l'Ajuntament aportàs el 

20% del pressupost. (21) Aquest cas, però, no fou l'únic, ja 

que molts dels solars que foren cedits a l'estat no s'arribaren 

a utilitzar mai i tornaren a ser propietat de l'Ajuntament, el 

qual continuà fent ús d'ells per a permutes o cessions a un 

organisme o un altre. 

Malgrat l'ocupació que veiem d'un extens i dispers 

territori a la riba dreta de la rambla, en el mateix centre de 

l'eixample de ponent quedaven encara grans solars sense 

ocupar, com ara un de grans dimensions en l'illa situada a 

l'encreuament del carrer de la Reina Victòria i de la carretera 

d'Asp, en la qual el 17-05-1952, Llorenç Quiles i Boix 

demanava autorització per a establir un cinema d'estiu a 

l'aire lliure, el Victoria, del qual ja n'hem parlat, i on les 

dècades següents es van fer espectacles de cinema, boxa i 

varietats. Aquest local perdurà fins els anys setanta, quan 

s'hi va construir el gran magatzem Simago. (22) 

També pel que fa als barris de Carrús, com es pot 

apreciar en un fotoplànol del 1952, en primer lloc s'ocuparen 

els voltants del camí dels Magros i en segon lloc, amb 

diverses promocions immobiliaries, els voltants de la 

carretera d'Asp. Aquestes dues vies preexistents foren els 

dos eixos longitudinals que començaren a definir l'estructura 

dels barris de Carrús, abans del Pla General. Hi havia, a més, 

com a límits de fet, el terreny accidentat de la rambla per 

llevant, el cementeri per ponent i la via del tren pel sud, tres 

barreres que actuaven com a límits i com a part posterior, 

com "esquena" del barri. Molts dels projectes parcials amb 

els quals s'anà conformant aquest eixample de Carrús es 

degueren a l'iniciativa privada, com ara els de la Sagrada 

Familia i el Toscar. 

El primer fou una promoció de gran extensió 

superficial, configurada amb el tipus ruralitzant de casetes 

de planta baixa i pis i pati posterior, a la manera dels poblats 

de colonització de l'immediata postguerra, feta per la Caja de 

Ahorros del Sureste de España a meitat dels anys cinquanta i 

projectada pels arquitectes Serrano i Pérez el 1952. La 

mateixa caixa d'estalvis féu també a Alacant una promoció 

semblant amb el mateix nom. En el cas d'Elx, les illes de 

cases, estretes i allargades, s'agrupaven tot formant una 

quadrícula al voltant d'un passeig central estructurat com un 

bulevar i quatre carrers més paral·lels a aquest. A la banda 

de llevant hi havia, com hem dit, la carretera d'Asp, mentre 

que a la banda de ponent, enfrontada amb el passeig, se 

situava un edifici destinat a l'ús escolar on, després, hi hagué 

també una esglèsia. S'urbanitzaren un total de 22.553 m2, 

amb deu illes de cases de 30 m. de profunditat i 226 cases 

(ampliades posteriorment a 282) amb una superfície 

cadascuna de 83,25 m2 (5,55 m. x 15 m.), de la qual la 

meitat corresponia al pati posterior. El solar per a escoles 

tenia 1.298 m2, el de l'escola de pàrvuls, 496 m2 i l'escola 

maternal 441,17 m2. Des del punt de vista tècnic el 

document, la memòria especialment, era un document força 

cuidat pels arquitectes, els quals exposaven que 

"dados los terrenos adquiridos, se ha proyectado una urbanización 

de dicho sector tomando como base las alineaciones oficiales 

aprobadas por el Ayuntamiento exteriores al recinto y transversales 

de Norte [a] Sur y estableciendo ligeras modificaciones en las calles 

de Este a Oeste hasta conseguir unificar las profundidades de las 

diferentes manzanas a la vez que establecer un amplio paseo central 

en la nueva barriada que se iniciara en la carretera de Aspe y cuyo 

tema final serán los edificios escolares que se proyectan. Con la 

nueva urbanización se ha procurado conseguir un solar tipo de 15 

mts. de profundidad, suficiente para las características de las 

viviendas proyectadas, y que por sus reducidas dimensiones no 

grava en exceso el coste de las mismas. Los espacios libres 

destinados a calles y paseos sin contar los campos escolares ocupan 

un gran porcentaje superior al 43 por cien del total de los terrenos 

adquiridos por la Constructora Benéfica." (23) 

El barri de la Sagrada Família fou la millor mostra 

a Elx de les práctiques de l'urbanisme ruralitzant típic de 

l'època autàrquica del règim franquista, el qual era 

conseqüent amb l'idea que les grans ciutats representaven un 

important factor de desintegració social. Com assenyala 

Terán, la constant ruralista aparegué amb insistència en tots 

els plantejaments urbanístics d'aquells anys i, com es deia 

encara en una època tan avançada com el 1956 a l'exposició 

de motius de la Llei del Sòl, calia 

"limitar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar, en 

cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que se 

armonizan las economías agrícola, industrial y urbana." (24) 

Així, el 1956 l'Ajuntament acordà accedir a la 

petició de la Caixa per a que aquest conjunt de "282 

viviendas protegidas, 12 locales comerciales y un grupo 

escolar, emplazadas en el ensanche de Carrús, al oeste de la 

carretera de Aspe", es denominàs "Barriada de la Sagrada 

Familia." (25) El 1957 l'Ajuntament acordà que la Caixa del 

Surest posaria el nom als carrers del seu barri, el qual es 

trobava encara en construcció. (26) I l'any següent, el 1958, 

s'aprovaren els noms, dedicats a prohoms de l'esglèsia 

catòlica i de l'estat dels anys cinquanta, preveent, a més, que 

les plaques devien estar col·locades per al moment de la 

inauguració. (27) 

Una altra intervenció significativa fou el barri del 

Toscar, al nord del de la Sagrada Família, també 

para-oficial, com aquest, però format no ja per cases 

unifamiliars, sinó per blocs d'edificació oberta amb cinc 

plantes d'alçada. El 1961 el Ple va veure un escrit del 

governador qui, com a president del "Patronato Sindical 

Provincial de la Vivienda", comunicava que s'havien 

assignat a Elx 1.500 habitatges, els quals havien de ser 

"edificados en terrenos de propiedad particular situados en la 

partida de Carrús, y colindantes con los que ocupan otras viviendas 

ya construidas por la organización sindical", 

per la qual cosa demanava la col·laboració municipal per a 

costejar les obres d'urbanització. La Corporació, 

naturalment, oferí aquest ajut i expressà la seua complaença 

perquè 

"la construcción de viviendas en Elche es de sumo interés por el 

gran déficit que de las mismas se padece, prefiriendo el obrero 

ilicitano las viviendas subvencionadas a las de tipo social ya que, 

afortunadamente, el nivel de vida del trabajador ilicitano es lo 

suficientemente elevado para poder satisfacer los alquileres de 

dichas viviendas." (28) 

Però malgrat les actuacions municipals en matèria 
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d'habitatge, la mancança de vivendes a començament dels 

anys seixanta devia ser greu, ja que el 1961, el Pla General 

assenyalava que mancaven a Elx un total de 3.725 vivendes, 

de les quals 2.274 eren el "déficit inicial", 500 eren vivendes 

ruïnoses i insalubres, 650 eren les que calia per a substituir 

el barri marginal de Patilla i les barraques situades al sud i al 

nord de la rambla i 300 per a substituir les barraques del 

nord dels barris de Carrús i les del barri marginal del 

Cementeri. Aquest dèficit va créixer al llarg dels anys 

seixanta i el 1972 es calculava que mancaven 5.000 

vivendes, sense comptar les 2.475 que calien a les zones 

suburbials de Carrús, Patilla, Coves de Carrús, Casetes de 

Paper, Pont de Regs de Llevant, carrer de l'Estrella i bassa 

del Peix. (29) 

Totes aquestes iniciatives foren paral·leles al fet 

que tant a finals dels anys cinquanta com, sobretot, a 

començament dels seixanta, des de la Comissió d'Obres es 

prepararen grans actuacions urbanístiques. Així, a més de fer 

gestions per a que s'aprovàs el Pla General, el qual ja s'havia 

redactat, l'Ajuntament inicià una intensa política de 

conseguir terrenys, no només mitjançant permutes o 

compres, o amb la urbanització dels retalls de les serres 

comunals situats dins del Pla General, sinó també mitjançant 

la desafecció de domini públic de tots els camins i vessants 

dels eixamples de ponent i de Carrús, llocs on aquests 

sobrants de via pública eren especialment abundants. (30) Ja 

a començament dels anys seixanta tota urbanització i 

edificació a Elx, especialment als eixamples, es trobava en 

funció de l'aprovació del Pla General com a norma clau per 

al desenvolupament de la ciutat. El 1961 l'Ajuntament 

acordà, fins i tot, no atorgar llicències d'edificació en el barri 

del Canal, al sud del carrer de Pere Joan Perpinyà, com 

també la declaració d'interès immediat de tot aquest sector, 

ço és, 

"la urbanización del poligono comprendido entre Pedro Juan 

Perpiñán, Sor Josefa Alcorta, Manuel Alcaraz y Torres Quevedo." 

(31) 
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05. CONSTRUCCIONS PÚBLIQUES 

 

Durant els anys cinquanta s'acabaren tots els projectes 

iniciats els anys quaranta, i, pel que fa als edificis públics, a 

final de la dècada ja havien cristal·litzat, millor o pitjor, bona 

part de les propostes urbanes fetes al llarg del segle XX. Així, 

a final del 1951 es donava compte a l'Ajuntament que aquell 

any s'havien acabat l'edifici del grup dels Mestres, al carrer 

de la Reina Victòria, i l'escorxador del camí de la Torreta. 

(01) D'altra banda, un tema que es revifà de nou durant els 

anys cinquanta fou el dels refugis antiaeris que foradaven el 

subsòl d'Elx, dels quals havia de tenir cura l'Ajuntament i on 

els troncs de palmeres amb què es van construir devien 

trobar-se en un avançat estat de pudrició. El 1952 es va 

afonar la paret d'una obra en construcció situada al carrer 

Ample i hi va haver un mort. L'arquitecte municipal féu una 

visita d'inspecció de tots els refugis per tal de comprovar-ne 

l'estat i proposà nombroses obres de consolidació, encara 

que, segons s'indicava a l'acta del Ple, molts d'ells s'havien 

reforçat ja amb anterioritat. (02) El 27-05-1955 l'Ajuntament 

Ple va veure un informe dels arquitectes municipals sobre 

l'estat de ruïna i el perill que podien tenir els refugis, 

acordant la contractació d'obres de consolidació i reparació. 

(03) Tanmateix, malgrat aquestes continuades revisions i 

informes, el fet més greu passà el 1956, quan van morir sis 

joves en afonar-se un d'aquests antics refugis, precisament el 

de la plaça del Raval, sobre el qual, com hem vist, s'havien 

advertit ja filtracions el 1939. (04) 

Als anys cinquanta, però, el paper dels edificis en 

la transformació de la ciutat pergué importància en els 

programes d'actuació municipal, als quals es posà l'èmfasi en 

les infraestructures i en la creació d'un espai homogeni de 

vivendes i escoles en barris també homogenis 

urbanísticament. Fet i fet, com assenyala Terán, fou la gran 

demanda de vivendes i de sòl urbà a les grans 

concentracions urbanes espanyoles, allò que féu que 

l'administració hagués d'establir a partir dels anys cinquanta 

alguna mena de política de sòl de terra, més enllá de la 

construcció d'un sistema per al funcionament de la 

maquinària del planejament. (05) Així, com assenyala 

Bassols, el 1954 es produí un canvi radical en la política de 

l'habitatge amb l'aprovació de la Llei del 15-07-1954 sobre 

protecció de vivendes de renda limitada; els moviments 

migratoris a les ciutats havien assolit uns índexs alarmants i 

imposaven una nova estratègia de foment de la vivenda, la 

qual inclogué l'aprovació d'un pla per als anys 1956-60 on es 
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contemplava la construcció de 500.000 noves vivendes. (06) 

Aquests anys, doncs, les escoles i els habitatges foren les 

construccions amb les quals es transformà més intensament 

la ciutat d'Elx. A més, aquests edificis van suposar fortes 

inversions econòmiques de l'estat. Així, ja hem vist les 

moltes cessions fetes per l'Ajuntament perquè organismes 

estatals fessen habitatges i també, el 1956 l'Ajuntament va 

signar un concert amb l'estat per a fer col·legis i cases per als 

mestres. (07) 

Però els primers col·legis fets a Elx després de la 

guerra no s'iniciaren fins la segona meitat dels anys 

cinquanta. Un d'ells, com hem vist, fou el de l'Assumpció, 

en el carrer de la Reina Victòria i l'altre, el de l'hort de Caro, 

al carrer de l'Alpuixarra. Per a la construcció d'aquest darrer 

hi va haver múltiples reclamacions dels propietaris del 

terreny, les quals no es resolgueren fins finals del 1957. (08) 

Un altre col·legi fou el que s'inicià en la plaça central del 

barri de Carrús Est, la qual fou anomenada uns anys després 

de Barcelona. També a finals del 1957 l'Ajuntament va 

veure la valoració dels terrenys per aquest col·legi, de 3.953 

m2 de superfície, situats en els carrers de Olegario Domarco 

Seller i Mario Pastor Sempere. (09) Tanmateix, fins el 1959 

no s'aprovaren els plecs de condicions per a construir 

aquests dos col·legis de l'hort de Caro i "del ensanche de 

Carrús." (10) A partir d'aquest moment, però, s'accelerà el 

procés i el 1960, en una mateixa sessió, s'adjudicaren 

definitivament les obres de construcció del col·legi de l'hort 

de Caro i es compraren els terrenys per al grup escolar de 

Carrús. (11) Encara el 1960 es féu l'adjudicació definitiva 

d'aquest "Grupo escolar del ensanche de Carrus." (12) Ja a 

començament dels anys seixanta, el 1961, es plantejà 

construir un quart grup escolar, el de les Portes Tafulles. 

(13) I el mateix 1961 aquest grup escolar fou aprovat pel 

Ministeri. (14) També durant els anys cinquanta s'inicià la 

utilització d'antigues fàbriques per a escoles, com fou 

habitual a l'Elx dels anys seixanta i setanta. Així el 1959, 

l'alcalde presentà una moció al Ple, en la qual proposava 

cedir els 1.655 m2 de la fàbrica de Peral a l'Organització 

Sindical per tal que hi instal·làs una escola de formació 

professional. (15) 

Malgrat la preponderància de les construcciones 

destinades a escoles i habitatges, encara en la presentació del 

programa d'obres del 1956 es va incloure, com hem vist, el 

tema dels edificis significatius, concretament la construcció 

d'escoles, com es clar, però també l'ampliació de 

l'Ajuntament —per a albergar degudament l'arxiu 

municipal—, la pescateria i la Casa de Socors. (16) Així 

mateix hi va haver intervencions importants de reforma i 

construcció d'alguns nous edificis públics a la ciutat, com ara 

l'Ajuntament, el mercat, l'ambulatori o el museu. A finals del 

1956 l'Ajuntament aprovà un nou projecte d'ampliació de la 

casa consistorial, signat per l'arquitecte Antoni Serrano, 

pressupostat en 2.703.570 ptes. (17) I en la mateixa sessió 

s'aprovà el projecte de pavelló de mercat central 

d'abastiments, signat per Pérez i Aracil, pressupostat en 

3.661.818 ptes. Quedà sobre la taula, en canvi, el pavelló de 

la pescateria, per al qual s'havien d'expropiar i derrocar 

diverses cases de la plaça d'Abastiments. (18) Fins el 1959 

no s'aprovà el plec de condicions per a construir aquest 

pavelló. (19) I aquell mateix any s'adjudicaren les obres. 

(20) El nou mercat que es va construir, el qual és el que hi 

ha encara avui en dia, vingué a substituir el pavelló de 

fruites i verdures construït quinze anys abans, com també 

també el pavelló vuitcentista de la carnisseria. Aquest mercat 

es projectà amb dues plantes, la baixa —destinada a la 

venda de fruites i verdures— i el pis —destinat a la venda de 

carns. Pel que fa al pavelló de la pescateria, el projecte 

s'aprovà el 1957, amb una superfície construïda de 380 m2, 

però per a construir-lo s'havien d'expropiar cases, 

expropiació que, segons l'acta, formava part de "la reforma 

interior de población que afecta a la plaza del Mercado." 

(21) Tanmateix va haver reclamacions contra aquest 

projecte, les quals veié l'Ajuntament l'any següent, el 1958, 

(22) i feren que, finalment, no es portàs a terme aquell 

projecte, sinó un altre, redactat ja als anys setanta, que 

correspòn a l'edifici que ha arribat fins la fi del segle XX. 

Un altre edifici important per a la caracterització 

dels barris de l'eixample fou un ambulatori, el primer edifici 

sanitari construït a Elx després d'aquells medievals edificis 

destinats a l'hospital de la Vila. Aquest ambulatori es va 

situar estratègicament, justament en el punt que ja es 

perfilava com a centre geomètric de la nova ciutat: 

l'encreuament de la carretera d'Asp i l'avinguda del 

Ferrocarril, on es juntaven els barris del Pla de Sant Josep i 

de Carrús. A finals del 1957, l'Ajuntament va veure una 

moció de l'alcalde per a cedir un solar de 866 m2 a l'Institut 

Nacional de Previsió, per tal que s'hi fes "un ambulatorio del 

Seguro Obligatorio de Enfermedad." (23) 

Aquesta anys també s'aconseguí iniciar la 

construcció d'un edifici força cobejat a Elx, el de correus i 

telègrafs, quan ja a finals dels anys cinquanta, es pogué 

adquirir un solar al raval de Santa Teresa, entre els ponts 

Nou i Vell. El 19-02-1959 l'Ajuntament féu diverses 

compres i permutes de terreny per tal de regularitzar el solar 

que es pensava cedir a l'estat per a aquest ús (24) i finalment 

s'aconseguí un solar de forma rectangular de 445 m2 que fou 

cedit el 1960 "para construcción de Palacio de 

Comunicaciones." (25) Aquest edifici es construí als pocs 

anys i va dignificar i caracteritzar una zona marginal, 

l'esquena del raval de Santa Teresa, situada contra la rambla, 

al voltant de la qual es féu una important renovació urbana 

els anys setanta i vuitanta, que convertí en façana tota 

aquesta banda de la ciutat, formada per les avingudes del 

Pais Valencià i del Vinalopó. 

Un darrer bloc d'edificis als quals hi hagué 

intervenció municipal aquesta dècada foren els de caire 

cultural. Així, el 1953 s'instal·là el Museu Arqueològic 

Municipal a l'edifici principal del Parc de l'hort del Colomer 

construït per a l'exhibició comarcal del 1946. Segons Ramos 

i Fernández, el material base per a aquesta col·lecció 

municipal fou el museu d'Ibarra i les peces trobades per 

Ramos i Folqués a l'Alcúdia fins el 1948, quan fundà el seu 

propi museu al jaciment, com també el material trobat 

posteriorment a les excavacions promogudes arreu el terme 

per l'Ajuntament. (26) Malgrat la notícia que dóna Ramos de 

l'obertura del museu arqueològic el 1953, encara el 1961, un 

regidor demanà pel lloc on es trobava el museu d'Ibarra i se 

li contestà que era a la biblioteca municipal, situada 

aleshores en la casa de Gómez, en el passeig de Francos. 

(27) Anotem també que un dels moments culminants de la 
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política cultural de l'Ajuntament franquista respecte al 

museu d'Elx es produí el 1965 quan, amb motiu del pretés 

VII centenari de la Festa d'Elx, s'organitzà al Museu 

Arqueològic del Parc Municipal una gran exposició 

d'escultura ibèrica, presidida per la Dama d'Elx "en 

persona", la qual, ad majorem gloriam del desenvolupisme 

econòmic, "tornà uns dies a la seua terra després de 68 anys 

d'absència", en paraules de Ramos i Fernández. (28) 

Més interessant que aquest fastuós i improductiu 

acte, havia estat una moció d'uns anys arrere (1959) d'un 

grup de regidors referent a la necessitat de traure la presó del 

palau dels Altamira i dedicar l'edifici a usos culturals, 

proposta que avançava el que a final del segle XX és un dels 

grans projectes culturals i museístics de la ciutat. Els 

regidors, a l'escrit, 

"después de exponer las necesidades de exaltar los valores artísticos 

y monumentales que constituyen el legado de nuestros antepasados, 

proponen se solicite del Excmo. Sr. Ministro de Educación 

Nacional la pronta declaración de monumento Histórico Nacional 

del Palacio de Altamira, así como se solicite de la Dirección 

General de Archivos y Bibliotecas conceda suficiente ayuda para 

adquirir y restaurar tan importante monumento con destino a Casa 

de la Cultura. Propone igualmente que, no estando de acuerdo el 

destino que tiene actualmente, cárcel del partido, se solicite de la 

Dirección General de Prisiones la construcción de un edificio 'ad 

hoc'." (29) 

La declaració monumental del palau dels Altamira 

es produí el 1964, l'Ajuntament el comprà els anys setanta i 

el 1990, després de nombrosos treballs de desenrunament i 

restauració, hi havia instal·lat en un pavelló el Museu 

Arqueològic Municipal, amb una part de la col·lecció Ibarra 

(la majoria de les peces s'havia anat perdent) i la Generalitat 

Valenciana i l'Ajuntament projectaven restaurar i ampliar 

l'edifici, per tal de convertir-lo en el gran museu d'Elx. 
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06. INFRAESTRUCTURES 

 

Durant els anys cinquanta es va intensificar la creació 

d'infraestructures urbanes a Elx. Així, ja des del 

començament de la dècada foren abundants els treballs de 

pavimentació de carrers. (01) Fet i fet, aquests treballs de 

pavimentació de calçades foren uns dels que el mateix 

Ajuntament remarcava com a més destacables de la seua 

gestió durant el 1951. (02) També el 1952 es feren treballs 

sistemàtics de pavimentat i de repavimentat arreu la ciutat, 

sobretot als eixos principals que la travessaven, com ara els 

carrers de la Reina Victòria o de la Porta d'Alacant o també 

als carrers d'alguns dels eixamples del primer quart del segle 

XX, com ara el carrer de Duran, al barri de la Barrera. (03) 

D'altra banda, l'important expansió de l'eixample de ponent 

cap al sud, féu que ja el 1957 l'Ajuntament aprovàs amb un 

pressupost de 764.658 ptes. el projecte d'urbanització del 

carrer de Pere Joan Perpinyà, el qual del·limitava la ciutat 

pel migdia. Recordem que aquest carrer es traçà sobre un 

dels grans canals de Regs de Llevant, la cobertura del qual, 

com hem vist, era una llarga aspiració municipal ja des dels 

anys trenta. En aquesta ocasió, però, tan sols es plantejà 

cobrir una part i protegir el canal amb ponts per a poder 

prolongar millor els carrers de l'eixample. Serrano redactà 

un projecte on es preveia 

"cubrir con una potente losa de hormigón armado toda la parte 

comprendida entre el puente de la carretera de la Casa del León y el 

existente en la carretera de Matola, reforzar los muros de 

coronación y proteger con una fuerte barandilla de hierro laminado 

el resto del trozo del canal que comprende el tramo." 

A més s'havien de fer ponts sobre el canal per a 

prolongar tots els carrers que, de nord a sud, el travessaven, 

de l'ample d'aquests mateixos carrers. (04) 

A més d'urbanitzar les calçades, al llarg dels anys 

cinquanta es van posar voravies als carrers. Així, el 1957 

s'aprovà el projecte de col·locació de voravies a tots els 

carrers del barri de la Llotja. (05) I als carrers més 

principals, com a mostra del progrés en les obres 

d'urbanització i de la imatge que es volia donar de ciutat 

moderna, es projectaren les voravies amb plantació de 

parterres i arbusts, com ara les carreteres d'Asp, d'Alacant i 

de Crevillent, ço és, les tres entrades principals a Elx, per a 

les quals s'aprovaren el 1957 tres projectes d'urbanització 

redactats per l'arquitecte Serrano on es preveia la construcció 

de "aceras con arriates, como primera parte de la 

urbanización." (06) Efectivament, així van ser construïdes 

les avingudes de Novelda, d'Alacant i d'Antonio Machado, 

les quals van tenir aquests parterres laterals amb gespa, 

arbres i baladres tot al llarg dels anys seixanta. 
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Dissortadament, els arbusts, descurats i malaltissos, anaren 

desapareixent gradualment fins que els anys vuitanta foren 

substituïts per voravies amb arbres, sense parterres. 

Pel que fa a l'abastiment d'aigua, com hem vist, el 

tema havia quedat ressolt durant la dècada anterior, ja que 

l'aigua dels pous de Villena arribava normalment a Elx per 

diverses canonades propietat d'empreses i organismes 

d'Alacant i de Novelda. El 1951, l'alcalde notificava al Ple 

que aquesta aigua de Villena venia ja, al llarg de dèsset 

quilòmetres, per la conducció municipal tot just acabada, en 

lloc de fer-ho per les conduccions de l'aigua d'Alacant, per la 

qual cosa s'havia de gestionar que es rebaixàs el canon que 

es pagava a l'empresa d'aigua d'Alacant per l'ús de la seua 

canonada. (07) A la vegada que es resolia el problema de 

l'abastiment municipal d'aigua potable, desaparegué l'antic 

servei d'aigua de l'Alcoraia que havia procurat aigua a Elx 

durant mig segle. Els anys cinquanta, tanmateix, la 

modernització dels carrers per a l'inicipient trànsit 

automobilístic, exigí la desaparició fins i tot dels mateixos 

quioscs, considerats ja antiquats i lletjos. El 1953 

l'Ajuntament Ple acordà oficiar perquè l'empresa llevàs el 

quiosc situat en l'encreuament dels carrers de la Reina 

Victòria i de Jordi Joan, 

"por haberse terminado la pavimentación y urbanización de dicha 

calle y ser necesario ir adoptando medidas para regularizar el 

tráfico rodado y evitar la profusión de puestos antiestéticos y nada 

decorosos que afean el aspecto urbano de las principales vías de la 

ciudad." (08) 

La situació de l'aigua a Elx era tan boiant a meitat 

dels anys cinquanta que l'Ajuntament es permeté fins i tot la 

cessió a l'Ajuntament de Santa Pola d'un cabal de 4 l/seg., 

procedent de les fonts d'Asp, mentre arribava per a totes 

dues poblacions l'aigua del Taibilla, amb la condició que els 

santapolers es fessen la conducció des d'Elx. (09) Amb tot, 

les despeses en el canal de Villena i en la distribució de 

l'aigua per la ciutat continuaren encara durant uns anys. 

Així, el 1956, entre les obres incloses en els pressupostos 

extraordinaris es trobaven les obres de l'acabament de la 

conducció general de l'aigua potable (10) i a finals del 1956 

s'aprovaren els projectes de distribució d'aigua potable a tota 

la ciutat, ço és, a l'anomenat "sector oeste", per l'avinguda 

del Ferrocarril, fins al cementeri, i als anomenats encara 

"Carrús derecha" i "Carrús izquierda" (anys despres aquests 

barris es referiren als punts cardinals i foren Carrús Est i 

Carrús Oest), fins el barri de la Sagrada Família i les rondes 

de la ciutat previstes en el planejament. (11) 

També en el programa d'obres i de realitzacions 

municipals del 1956, es plantejaren, com hem vist, temes 

d'infraestructura, en concret la 

"ampliación de la red de abastecimiento de agua y del 

alcantarillado, con instalación de una estación depuradora que, a la 

vez de resolver un problema sanitario, sería una saneada fuente de 

ingresos municipales, dando carácter de urgencia a estas obras ante 

la próxima llegada del Canal del Taibilla, que resuelve el problema 

del abastecimiento de la ciudad." (12) 

Aquests anys, però, el servei de clavegueram es 

trobava prou estés arreu la ciutat, i arribava a l'extrem nord, 

ja que el clavegueram dels barris de Carrús, com 

l'abastiment d'aigua, es trobava en funció de la necessitat de 

construir serveis urbans per al barri de la Sagrada Família, 

primer, i per al barri del Toscar, després. Així, a finals del 

1956 l'Ajuntament aprovà el projecte de clavegueram dels 

barris de Carrús (13) i el 1958 el projecte de clavegueram 

del sector oest, redactat per l'enginyer Alemany, amb un 

pressupost de 2.410.249 ptes. (14) 

També l'enllumenament públic s'havia instal·lat ja 

durant els anys cinquanta per tot el centre de la ciutat. El 

1952 s'aprovà l'instal·lació de l'enllumenament públic en 

barris perifèrics, com ara els 

"de la Lonja, Ciudad Jardín y zonas urbanizadas de Carrús, 

haciéndose las gestiones precisas para ello cerca de la compañía de 

distribución de electricidad, Codesa." (15) 

També el 1954 l'alcalde Sempere tornà sobre el 

tema de l'enllumenament públic, en exposar que 

"normalizada la situación de tesorería y, poniendo en ejecución el 

plan de ir dotando de alumbrado eléctrico moderno a la ciudad, 

había encargado a casas especializadas, y de acuerdo con las 

referencias del Sr. Ingeniero Municipal, farolas, columnas y brazos 

murales para su instalación." 

El Ple aprovà l'instal·lació d'aquests fanals en la 

plaça d'Espanya, la avinguda de Primo de Rivera i el carrer i 

la plaça del Salvador. (16) També el 1957 s'aprovà el 

projecte d'enllumenament de nombrosos carrers del centre i 

dels eixamples. (17) 

L'intervenció del municipi en els ponts durant 

aquests anys comprengué obres com ara la reconstrucció de 

les fornícules del pont Vell, destruïdes el 1936, segons un 

projecte redactat per l'arquitecte Serrano —amb un 

pressupost de 194.256 ptes.— que fou aprovat per 

l'Ajuntament el 1957. (18) Durant els anys 1960 i 1961, 

també el conjunt del pont fou reparat, restaurat i condicionat, 

d'una forma prou respectuosa, sota la direcció del mateix 

arquitecte. (19) 

Una importància especial tingué, a finals dels 

cinquanta, la construcció del pont del Palau dels Altamira, 

culminació evolutiva de la passarel·la pensada pels 

enginyers Lafarga, Mira i Canales als anys vint. Així, el 

1951 s'aprovà l'augment del pressupost del pont del Palau 

dels Altamira projectat per Canales, el qual pujava ja a 

1.245.789 ptes., com també demanar al Ministeri d'Obres 

Públiques la subvenció del 50% de les obres. (20) El 1956, 

tanmateix, l'Ajuntament acordà que 

"la construcción del puente sobre el Vinalopó deberá posponerse a 

la aprobación del Plano General de Ordenación Urbana, en el que 

tendrán que resolverse los enlaces de la ciudad y sus problemas 

urbanísticos." (21) 

Però en realitat, l'Ajuntament ja no desitjava el 

pont projectat per l'enginyer Canales quinze anys abans, 

medievalitzant, amb múltiples arcs i pilars, propi dels anys 

quaranta, sino que preferia una obra lleugera de formigó, 

més d'acord amb l'esperit dels anys posteriors al Pla 

d'Estabilització i a l'acord hispano-americà, a més de cercar 

la col·laboració de tècnics més pròxims a la corporació 

governant. Des d'aquest punt de vista, l'aprovació del Pla 

General era una mera excusa, ja que, fet i fet, el 1957 

s'aprovà un projecte de pont molt diferent a l'anterior, obra 

de l'enginyer Rafael Gómez de los Reyes i dels arquitectes 

Serrano i Aracil, el pressupost del qual era de 4.485.939 

ptes. D'una manera força retòrica, aquest pont es plantejava 

com 
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"Puente sobre el río Vinalopó para unión de la carretera de Aspe a 

Elche y el ensanche de poniente con la estación del ferrocarril de 

Alicante y Valencia y las carreteras de Alicante y Dolores." 

També a l'exposició de motius de l'acta de la sessió 

municipal, s'utilitzava un llenguatge que anunciava el 

desenvolupisme de la dècada següent. S'insistia en que 

"dividido el casco de la población de Elche por el gran foso del río 

Vinalopó, resulta que las dificultades de comunicación entre ambas 

laderas van creciendo de día en día, constituyendo un verdadero 

problema de circulación de vehículos y peatones por la anchura de 

los actuales puentes y su situación [que] no permite la evacuación 

normal del torrente circulatorio que a ellos afluye." 

Això feia que fos 

"de todo punto imprescindible la construcción de un nuevo puente 

que facilite el paso y acorte el gran recorrido que precisa efectuar el 

vehículo que, procedente de la carretera de Aspe circule en tránsito 

para la estación del ferrocarril o lleve dirección a Alicante, Santa 

Pola o Dolores." (22) 

Finalment, el 30-07-1959 es donà compte al Ple 

que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer havia 

autoritzat les obres, en la mateixa sessió s'aprovà el plec de 

condicions per a construir-lo (23) i a començament del 1960 

s'adjudicà l'obra a l'empresa Entrecanales y Tavora. (24) 

Com veurem, aquest pont tingué com a conseqüència una 

important operació de sventramento de la ciutat antiga, ja 

que agafant com excusa la realització dels accesos al nou 

pont, tot el nord de la vila murada fou assolat i el barri 

setcentista de les Illetes fou profundament remodelat. A la 

vegada, les cases originals de la zona, de planta baixa o de 

planta baixa i pis, d'acord amb la ideologia que presidia les 

determinacions del Pla General, foren substituïdes per 

edificis de sis o vuit plantes, en una operació d'expulsió dels 

primitius habitants, proletaris i artesans, a la nova perifèria 

de la ciutat, els eixamples del Pla de Sant Josep, de Carrús i 

d'Altabix. 

Finalment, consignem que un aspecte important de 

la modernització iniciada pel poder municipal a Elx durant 

la segona meitat dels anys cinquanta fou l'inici del servei de 

transport públic amb autobusos. A les acaballes del 1956 el 

Ple aprovà el plec de condicions 

"que ha de regir para el concurso de adjudicación para la concesión 

del servicio de autobuses urbanos." (25) 
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07. REFORMA DE LA CIUTAT 

 

Els anys cinquanta l'Ajuntament d'Elx va continuar també 

amb els temes urbanístics pendents des de feia dècades: 

l'obertura del carrer de l'Àngel, l'obertura de la Gran Via 

nord-sud, la urbanització de l'hort de Caro, etc. Aquests 

anys, les realitzacions municipals foren importants i d'una 

gran duresa i contundència, amb centenars de propietaris i 

d'habitants afectats. Durant la segona meitat dels cinquanta, 

a la vegada que es redactava el Pla General, hi hagué fortes 

intervencions municipals de reforma urbana que afectaren 

una gran part de la població. Amb aquestes operacions de 

cirurgia, s'aconseguí revaloritzar una gran extensió de 

terreny de la ciutat antiga, s'expulsà els habitants d'aquestes 

zones urbanes, es destruí l'edificació i la trama urbana 

existent i, a canvi, es pogué disposar de carrers nous i amplis 

per a una burgesia en plena expansió que ja tenia automòbil 

i que seguia rebutjant l'extens i airejat eixample de ponent i 

volia ocupar la mateixa perifèria dels eixamplaments 

burgesos vuitcentistes i noucentistes, situats al voltant de la 

vila murada, prop de l'Ajuntament, de Santa Maria, de la 

Glorieta i del Parc Municipal, on es trobava el centre polític, 

religiós, comercial i d'esbargiment de la ciutat. 

El 1953, a més de la pavimentació de nombrosos 

carrers, la qual ja hem esmentada, es tornà a preveure la 

prolongació del carrer de l'Àngel i del carrer de 

Zumalacárregui, com també l'obertura de la Gran Via 

Nord-Sud, obres aquestes de renovació urbana totes les 

quals es van incloure en els pressupostos municipals. (01) El 

1956 es van fer ja diverses permutes, d'acord amb les 

alineacions previstes, per a obrir la avinguda nord-sud, 

l'actual carrer de Juan Ramón Jiménez. Les permutes 

esmentades es referien a diversos atzucacs i altres restes de 

via pública, els quals passaven a ser edificables amb el 

projecte de reforma, regularitzant, així, les propietats i els 

solars resultants. (02) També el 1956, entre les obres 

incloses en els pressupostos extraordinaris es trobaven les 

obres de la prolongació de Zumalacárregui. (03) Tanmateix 

l'Ajuntament no va veure el projecte d'urbanització del 

carrer de l'Àngel fins el 1958 i en una primera ocasió encara 

quedà sobre la taula. (04) Uns mesos després, però, fou 

aprovat aquest "proyecto de reforma interior de población 

que afecta a la calle del Angel", redactat per l'arquitecte 

Pérez i Aracil i pressupostat en 2.303.634 ptes. L'exposició 

de motius del Ple per a aprovar el projecte, igual que la del 

pont del Palau d'Altamira, era summament interessant per 

veure com canviaven ràpidament les opinions urbanes de la 

Corporació i com s'entrava en els processos de 

desenvolupament accelerat dels anys seixanta, posteriors a 
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l'aprovació del Pla General. Així, l'obertura del carrer de 

l'Àngel es justificava 

"por la necesidad imperiosa de apertura de nuevas vías, para crear 

con ello nuevos itinerarios que descongestionen el actual paso 

obligado por aquellos de excesivo tráfico en el centro de la 

población, ya que la densidad del mismo, provinente del paso 

obligado por la calle de Calvo Sotelo, de todo el tráfico rodado de 

la localidad, además del tráfico pesado por el paso de la carretera de 

Alicante a Murcia y del que proviene del sur de la ciudad, con sus 

varias vías de penetración en dicho sentido, no encuentra otro cauce 

por donde discurrir que la angosta vía de Calvo Sotelo y con esta 

reforma, que dota a Elche de una nueva vía de doce metros de 

anchura por nueve metros de calzada, capaz para dos direcciones de 

vehículos y posible estacionamiento, se habrán salvado las 

deficiencias que contenía el anterior proyecto, elaborado en el año 

1952 y desestimado en el año 1954 por la Comisión Central de 

Sanidad por no existir el Plan General de Ordenación Urbana y 

tener únicamante siete metros de ancho la calle." 

Segons la memòria de l'arquitecte, l'obertura del 

carrer de l'Àngel es plantejava, a més, com a motor per a fer 

altres reformes i, així, 

"entre otras mejoras del sector, se citan se previene la posible 

continuación de la calle Nueva de San Antonio para su unión con 

Rey Amadeo, desapareciendo dos callizos, uno en la calle Don José 

Pascual Urban y otro situado a espaldas del rincon de San Jorge." 

(05) 

Un altre dels temes pendents des dels anys trenta, 

com ja hem vist, fou la urbanització de l'hort de Caro. Ara, 

però, el 29-04-1953 s'aprovà el projecte d'urbanitzacoió 

d'aquesta zona, ço és, "el sector comprendido entre el huerto 

de Caro y la calle de Alpujarra." I el 1956, despres de 

diversos tràmits, s'inicià l'expropiació dels terrenys per a 

l'ordenació viària. A més, en part d'aquest hort s'havia de 

construir un col·legi, un dels primers fets a Elx després de la 

guerra, com hem dit, i un dels primers que iniciaren la febre 

constructora de col·legis dels anys seixanta. Precisament, les 

obres de l'hort de Caro s'havien inclòs en els pressupostos 

extraordinaris del 1956. (06) Aquest mateix any els 

propietaris s'avingueren a les propostes municipals de venda 

i preus d'expropiació i desallotjament dels llogaters i 

habitants de les cases afectades. (07) 

El parc del Vinalopó fou una altra de les actuacions 

urbanes d'importància a Elx durant els anys cinquanta. 

L'arquitecte Serrano, qui havia projectat un jardí per a 

ordenar el llit del riu deu anys abans, hi féu —amb un criteri 

completament distint— el projecte d'una autopista amb 

diversos carrils de circulació. (08) Aquesta idea es 

mantingué en el planejament vigent fins el Pla del 1973, 

però, afortunadament, no es construí mai, ja que s'hi féu el 

jardí pensat des d'un principi. Fet i fet, a la vegada que al 

planejament urbanístic es dibuixaven vials pel riu, el mateix 

poder polític, conscient que aquests documents només tenien 

per a ell un valor normàtic i ordenancístic, preparava 

l'ajardinament del llit amb la canalització prévia del riu. 

Així, ja el 1956 l'alcalde Porfiri Pascual obtingué de 

l'Ajuntament l'autorització per a encarregar un projecte "del 

río Vinalopó a su paso por esta ciudad" i acordar, en 

conseqüència, el que convingués. (09) El 1959 es plantejà 

una primera idea de canalització del riu, la qual afectava la 

vessant de llevant, vora la ciutat antiga, quan l'alcalde 

Ferràndez presentà una moció per a demanar al Ministeri 

d'Obres Públiques que fes 

"obras de defensa contra la corriente de aguas del río Vinalopó que 

afecta a la margen izquierda del mismo, en el tramo comprendido 

entre el puente del ferrocarril y el de la Virgen." (10) 

A més dels nombrosos plànols d'alineacions fets 

aquests anys, cap dels quals va veure el Ple malgrat 

aplicar-se directament pels arquitectes municipals, durant la 

dècada dels cinquanta, com hem dit, s'utilitzà per a via 

pública una part dels solars d'allò que havien estat les 

antigues esglèsies del Salvador i de Sant Joan. Es tractava de 

petits retalls perifèrics a l'edifici, amb els quals s'augmentava 

un metre o dos l'amplària dels carrers. Es començà per la del 

Salvador, la primera que es va reconstruir, i el mateix 

arquitecte Serrano, que feia el projecte de reconstrucció de 

l'esglèsia, féu també el projecte de nova alineació. Així, el 

1951, l'Ajuntament comprà 

"una faja de terreno procedente del solar de la derruída iglesia del 

Salvador para su incorporación a vía pública", 

la superfície de la qual era de 114,27 m2. (11) També el 

1956 l'Ajuntament acordà indemnitzar el cura de la 

parròquia de Sant Joan pel terreny que havia de cedir a vía 

pública per les obres de la nova esglèsia i per la nova 

alineació del carrer de Sant Joan, al qual enfrontava. (12) 

En relació amb les grans transformacions urbanes 

de la ciutat, durant els anys cinquanta es van fer importants 

reformes de l'espai públic, com ara la transformació del 

passeig de l'Estació —la qual es vinculava amb l'operació 

del Rerapalau— o la preparació de la reforma de la Glorieta. 

Amb aquestes obres començava una pretesa modernització 

de la ciutat, destinada a una nova burgesia de la sabata 

parvenu al poder econòmic, la qual no s'identificava amb la 

ciutat d'arrel vuitcentista i tenia interès a fer desaparèixer els 

elements que quedaven originats en el pas del segle XIX al 

XX. Aquesta desaparició, a més d'ideològica, es basava en la 

necessitat de disposar de nous elements urbans al servei del 

trànsit d'automòbils, del pas lliure dels vehicles privats que 

començaven a proliferar i fer-se amb la ciutat. Així, el 

24-01-1956 es donà compte a l'Ajuntament Ple i fou aprovat 

un informe de l'arquitecte municipal Pérez i Aracil en relació 

amb una moció presentada per les comissions de festes, 

obres i governació, 

"proponiendo el derribo del Paseo de la Estación y explanación de 

los terrenos, convirtiéndolos en una amplia avenida, y adquisición 

por compra o expropiación del inmueble que delimita dicho paseo, 

conocido por Casa de Gómez, complemento forzoso del 

embellecimiento de la gran avenida que resultaría una vez 

explanado el paseo de la Estación." 

El Ple, com diem, acordà acceptar l'informe, 

considerant 

"de gran interés urbanístico la reforma propuesta y que se 

complementa con el proyecto de reforma interior de población 

aprobado por el Ayuntamiento para la zona de Traspalacio." 

S'aprovà, així mateix, que, 

"independientemente de las razones de índole económica y de las 

posibilidades actuales, se lleve a efecto un proyecto completo de 

[la] reforma en cuestión, el cual deberá incluirse en el Plano 

General de Ordenacion Urbana de la ciudad, que deberá terminarse 

en el plazo de tres meses." (13) 

El projecte per a derruir el passeig elevat de 
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l'Estació i fer-hi un vial s'aprovà el 26-03-1957, amb un 

pressupost de 732.810 ptes. Es preveia suprimir 

"las escalinatas, facilitando así el tránsito de vehículos y de 

peatones a la par que el embellecimiento de la vía de penetración en 

Elche más importante, puesto que es el acceso a la estación del 

ferrocarril, al parque municipal y al del Frente de Juventudes." 

El projecte de vial preveia la construcció de 

"grandes aceras de loseta hidràulica con arriate para árboles, 

borduras i flores." (14) Finalment, el paviment projectat de 

baldoses hidràuliques fou substituït per un paviment de 

pedra calcària, al parterre es van plantar cactàcies i, tot 

plegat, malgrat la tristesa amb que els elxans van veure 

destruir l'antic passeig alt, el nou passeig de l'Estació 

esdevingué un dels símbols del desenvolupament de l'Elx 

dels anys seixanta. 

També en el programa d'obres i de realitzacions del 1956 es 

plantejà, com hem vist, el tema de les reformes urbanes, ço 

és, la 

"reforma interior de la población, aprobado que sea el 

correspondiente plano, procediéndose seguidamente a la realización 

de las obras que, a la vez que mejoren el trazado urbano, resuelvan 

el problema del tráfico interior." (15) 

Però la gran operació de reforma urbana feta a Elx 

aquests anys fou l'sventramento de tota la part nord de la vila 

murada i el barri setcentista de les Illetes, anomenat sector 

de Traspalacio, per tal de permetre l'accés al pont del Palau, 

episodi que replegà, tant en el seu plantejament com en el 

seu desenvolupament posterior, una part de la història més 

lamentable de la urbanística europea dels cent anys 

anteriors, la referent a l'obertura de noves vies de 

comunicació a través dels barris antics, replantejant i 

reconstruint els teixits urbans després dels enderrocs massius 

de l'edificació i l'expulsió dels habitants. A més d'algunes 

referències aïllades anteriors sobre el tema, les quals son 

indicatives que ja feia anys que s'hi treballava, no fou fins el 

09-11-1959 que es donà compte a l'Ajuntament Ple del 

"proyecto de reforma interior del sector comprendido entre el 

Puente de Palacio y la calle Puerta de Alicante, Santa María y el 

Parque municipal." 

Aquesta ambiciosa obra de renovació urbana 

s'havia de gestionar, en un principi, per expropiació i el 

projecte de reforma es justificava en aspectes 

socio-econòmics i urbanístics. Així, d'una banda es parlava 

d'"el gran aumento de población de los últimos años" i 

d'altra de 

"la necesidad imperiosa de conseguir una mejor comunicación 

entre la zona de mayor expansión de la ciudad con el antiguo casco 

de población, para lo cual hubo de proyectarse el llamado puente 

del Palacio de Altamira, del que, en realidad, es el actual proyecto 

una continuación, creándose con el mismo una gran arteria y 

subarteria en sentido este-oeste para descongestionar el servicio que 

hoy tan dificultosamente se efectua por la calle de Calvo Sotelo."  

Es donaven també motius d'higiene, ja que s'afegia 

que 

"esta reforma afecta una de las zonas del casco antiguo de la 

ciudad, cuyos edificios se encuentran en estado semirruinoso o en 

ruina total, a lo que hay que unir su insalubridad y existencia de 

calles y callejones de gran estrechez, en contraste con plazas y 

rinconadas de difícil acceso." 

Finalment es plantejaven motius paisajístics, ço és, 

que s'hi creava 

"una nueva vía para que el viajero que llega a Elche pueda 

contemplar una bella zona de huertos de palmeras, completados en 

la visión de los edificios de traza más monumental y de interés 

histórico-artistico existentes en la ciudad." 

Pel que fa als habitants es considerava que 

"el desalojo de las viviendas no es problema para la realización de 

este proyecto, ya que en el momento presente tienen asignadas 

casas los moradores de las comprendidas entre las plazas de Palacio 

y Santa Isabel en el grupo Alcázar de Toledo." (16) 

Dos mesos després es donava compte que s'havia 

acabat el període d'exposició al públic del projecte sense que 

s'hagués presentat cap reclamació. (17) Les gestions per a 

l'enderroc i la urbanització de la zona anaren apressa. L'any 

següent, el 30-09-1960, s'iniciaren les expropiacions, ja que, 

una vegada aprovat el projecte pel ministre de la Vivenda, 

l'alcalde considerà que era "de urgencia proceder a la 

realización del mismo." (18) 

La significació d'aquesta operació de reforma 

urbana d’alta volada no era sinó l'ampliació del centre 

burgès de la ciutat, amb l'expulsió prèvia dels habitants a la 

perifèria, als habitatges subvencionats que es feien en 

aquells moments i amb la modificació total de la morfologia 

urbana, la qual fou reconstruïda de bell nou després de 

l'arrasament del barri. Pel que fa a les obres d'urbanització es 

van acabar en uns anys. Tanmateix, pel que fa a l'edificació, 

mentre que la de la part de les Illetes es va fer ràpidament, 

amb uns importants guanys econòmics, la declaració de 

conjunt monumental del 1968 per a la resta del sector 

impedí que s'hi pogués repetir l'operació, la qual cosa, d'altra 

banda, tampoc no devia interessar al mateix Ajuntament. Fet 

i fet, els documents urbanístics que l'ordenaven anaren 

llanguint fins que s'aprovaren parcialment —amb importants 

retalls de l'edificabilitat— durant els anys vuitanta i s'hi 

pogué començar a construir, si més no, en una part del 

Rerapalau, ja que fins a l'any 2000 han quedat solars i espai 

públic sense edificar ni urbanitzar. Aquesta operació del 

Rerapalau s'acompanyà, ja en els primers anys seixanta, d'un 

intent d'establir normes especials per a les construccions en 

certs espais "històrics" d'Elx, al voltant de l'alcàsser, de la 

casa consistorial i de l'església de Santa Maria. Així, el 1961 

el Ple aprovà una moció de Quiles per a fer un concurs 

relatiu a  

"la ordenación de las nuevas construcciones en la zona histórica 

que comprende la plaza del Generalísimo y alrededores de Santa 

María, así como la de los alrededores del palacio de Altamira." 

(19) 
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(10) Ibídem, acta del 19-02-1959, AHME. 

(11) Ibídem, acta del 05-09-1951, AHME. 
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(12) Ibídem, acta del 11-07-1956, AHME. 

(13) Ibídem, acta del 24-01-1956, AHME. 

(14) Ibídem, acta del 26-03-1957, AHME. 

(15) Ibídem, acta del 24-02-1956, AHME. 

(16) Ibídem, acta del 09-11-1959, AHME. 

(17) Ibídem, acta del 31-12-1959, AHME. 

(18) Ibídem, acta del 30-09-1960, AHME. 

(19) Ibídem, acta del 29-09-1961, AHME. 

 

4.02. PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA 

 

00. MARC LEGAL 

 

Durant els anys quaranta i cinquanta, els dirigents polítics de 

l'Estat espanyol mostraren una gran preocupació per 

l'urbanisme de les ciutats espanyoles que cristal·litzà en 

diversos documents urbanístics i textos legals parcials que 

han estat estudiats per Bassols i per Terán. Segons aquest 

darrer, el 1949 es fundà la Jefatura Nacional de Urbanismo, 

al cap de la qual es posà l'arquitecte Pedro Bidagor, figura 

clau de la urbanística espanyola durant 30 anys. Uns mesos 

abans, Bidagor ja havia expressat la seua creença en la 

necessitat que l'ordenació del planejament s'havia de definir 

mitjançant una llei nacional d'Urbanisme, la qual havia 

d'establir les bases fonamentals de les actuacions. Entre 

moltes altres coses, la llei hauria de determinar, així mateix, 

l'estructura orgànica de l'urbanisme de l'estat, creant el 

departament que havia de ser el responsable de fer aquesta 

tasca i de coordinar la resta de departaments. (01) Així, entre 

el 1949 i el 1956, per encàrrec de la Jefatura del Estado, una 

comissió específica dirigida per Bidagor estudià la 

preparació d'una llei que "acometiera decididamente el 

problema de la especulación del suelo en las ciudades." (02) 

El resultat fou, com és sabut, la Ley sobre Régimen del Suelo 

y Ordenación Urbana, coneguda com a Llei del Sòl de terra, 

la qual va ser aprobada el 12-05-1956 i ha estat vigent fins el 

1990, amb diverses i importants modificacions i 

adaptacions. Segons Terán, amb aquest text legal, s'arbitrà 

una amplíssima i ben estructurada instrumentació 

institucional del planejament com a base fonamental d'una 

ambiciosa concepció ordenadora del desenvolupament urbà 

en el territori. (03) Com també és ben sabut, aquesta 

normativa es caracteritzà per la gran preocupació que mostrà 

envers els aspectes jurídics, econòmics i socials del tema de 

la ciutat i per la poca importància que concedí als aspectes 

arquitectònics i formals. 

Les bases de partença i les línies generals de la Llei 

del Sòl del 1956 es concretaven a l'exposició de motius 

redactada per Bidagor, segons la qual es pretenia articular la 

política del sòl de terra i l'ordenació urbana, partint de la 

consideració que el planejament era la base necessària i 

fonamental de tota ordenació urbana. La llei configurava les 

facultats dominicals sobre els terrenys a través d'un estatut 

jurídic del sòl, en el qual s'emmarcaven un conjunt de 

limitacions i deures que definien el contingut normal de la 

propietat, segons la seua naturalesa urbana, i sense donar 

lloc, per tant, a indemnitzacions. Es reconeixia que l'ideal de 

l'empresa urbanística podria ser que tot el sòl necessari per a 

l'expansió de les poblacions fos de propietat pública, 

"mediante justa adquisición." Això, però, no es considerava 

adequat a les circumstàncies espanyoles d'aleshores pels 

quantiosos fons dels quals caldria disposar. Es preveia, això 

si, que les corporacions locals adquiririen terrenys que 

poguessen servir com a reguladors del preu en el mercat dels 

solars. Segons Rodríguez-Avial, l'activitat constructiva es 

sotmetia a l'intervenció administrativa, la qual cosa era un 

dels cassos més antics d'actuació del poder públic sobre les 

facultats dominicals. "Y nada más justificado, puesto que, 

como se ha escrito, la vinculación de los edificios a la ciudad 

es tan íntima que al construir los edificios no cabe olvidar 

que se està construyendo al mismo tiempo la ciudad." (04) 

Potser s'ha exagerat el paper avançat i modern de la Llei del 

Sòl espanyola, convertida a partir dels anys setanta en arma 

burocràtica en poder de la maquinària administrativa de 

l'estat i de les corporacions locals. Era, això si, la màxima 

expressió de la modernitat possible del règim franquista, de 

la seua capacitat de progrés, com, a un altre nivell, ho era 

amb Fraga i la Llei d'Impremta, o com el turisme, o com les 

successives "normalitzacions" de l'estat durant els anys 

cinquanta. El mateix Bidagor, màxim responsable de la llei, 

elogiava el text el 1967: 

"Esta Ley, en el momento de su promulgación fué seguramente el 

código urbanístico más actual y completo de los existentes en las 

diferentes naciones de Europa y constituye una base seria para 

progresar en la evolución del urbanismo." 

Amb tot, segons el mateix Bidagor, quedaven 

pendents o a mitjan fer temes importants, com ara la creació 

de noves ciutats, l'estatut de la propietat del sòl i 

l'organització urbanística dels ajuntaments. (05) També 

Bassols considera que la primacia en el marc del dret 

comparat de la Llei del Sòl es qüestionà ràpidament, ja que 

als pocs anys de ser promulgada, els països europeus 

iniciaren una profunda revisió i canvi d'orientació en el 

camp de la urbanística, basat en la transformació de 

l'urbanisme de base, eminentment de reglamentació, a un 

urbanisme de tipus operacional que posava l'accent en 

l'impuls de les iniciatives urbanitzadores per tal d'afrontar 

l'acceleració del procés de concentració urbana. Mentrestant, 

el dret espanyol seguí ancorat en les concepcions del 1956, 

basades en la previsió d'unes limitacions a curt termini, ja 

que, segons Bassols, la Llei del Sòl del 1956 es trobava a 

mitjan camí entre l'urbanisme de base, eminentment de 

reglamentació, i el de tipus operacional, malgrat la pràctica 

urbanística haja desaprofitat els tímids aspectes operacionals 

que contenia la llei. (06) 

 

NOTES  

(01) Fernando DE TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 241. 

(02) Luís RODRÍGUEZ, "Pedro Bidagor", Urbanismo, 00-09-1987, p. 

75. 

(03) Fernando DE TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 252. 

(04) Luis RODRÍGUEZ, "Pedro Bidagor", Urbanismo, 00-09-1987, p. 

75. 

(05) Citat en Ibídem, p. 76. 

(06) Martín BASSOLS, Génesis y evolución del Derecho Urbanístico 

español, 1973, p. 541. 

 

01. POLÍTICA URBANÍSTICA 
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Les postures mantingudes pel govern espanyol a la segona 

meitat dels anys cinquanta pel que fa a política urbanística 

tingueren unes conseqüències directes en la transformació 

de la ciutat d'Elx, per tal com el regidor d'urbanisme i 

posterior alcalde, Vicent Quiles, procurava beure 

directament de les fonts més ortodoxes del règim polític de 

Madrid. Així, les nombroses expropiacions iniciades a Elx 

durant els anys seixanta tenien relació amb l'opinió de 

Bidagor respecte a la política del sòl de terra, segons la qual, 

"si no se domina el suelo, no hay posibilidad de progreso 

urbanístico", per la qual cosa la llei establia un estatut del 

régim del sòl de terra en el qual es declarava la submissió de 

la propietat a la seua funció social i a la seua coordinació 

amb la utilitat pública, oferint avantatges als propietaris que 

actuassen o s'associassen, i substituint l'iniciativa privada 

quan aquella no assolís els objectius necessaris. (01) 

L'ambigüetat dels objectius i la contradicció entre els 

interessos públics i privats quedava en evidència quan, com 

assenyalava Bidagor, es considerava que 

"el régimen jurídico del suelo, encaminado a asegurar su utilización 

conforme a la función social que tiene la propiedad, resulta el 

cometido más delicado y difícil que ha de afrontar la ordenación 

urbanística. Y se impone, sin embargo, efectuarlo, precisamente 

porque si la propiedad privada ha de ser reconocida y amparada por 

el Poder Público, también debe armonizarse el ejercicio de sus 

facultades con los intereses de la colectividad." (02) 

Pel que fa a l'organització administrativa, un 

Decret Llei del 25-02-1957 creà el Ministerio de la 

Vivienda, en el qual, sota el nom de Dirección General de 

Urbanismo i dirigida per Pedro Bidagor, passà a integrar-se 

l'antiga Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, la 

qual depenia del Ministerio de la Gobernación. Entre els 

objectius de la nova direcció general figurava la redacció de 

planejament comarcal i local. En un principi, la mateixa 

direcció general redactà aquest planejament local, però aviat 

es canvià de criteri i es passà a aconsellar els ajuntaments 

que encarregassen els seus plans a equips particulars, 

dedicant-se des de Madrid a tasques d'assessorament. Amb 

això s'intentava aconseguir que totes les capitals de 

província i ciutats de més de 50.000 habitants tinguessen 

aprovat plans general d'ordenació urbana. (03) 

A més d'amb l'estratègia de la Direcció General 

d'Arquitectura, les noves formulacions de l'urbanisme 

espanyol arribaven a Elx també a través de l'estructura 

provincial del govern, mitjançant la Llei de Bases de Règim 

Local del 1945, la qual, segons Terán, creà les comissions 

provincials de serveis tècnics dins de les diputacions 

provincials, encarregant-los la formació del planejament de 

municipis sense recursos, encara que aquesta assumpció de 

la possibilitat de les corporacions locals de redactar 

planejament era fins cert punt contradictòria amb la 

tendència centralitzadora de la Direcció General 

d'Arquitectura. Dins aquest marc de promoció del 

planejament municipal, per un decret del 21-01-1949 es creà 

la Comissió Superior d'Ordenació Urbana d'Alacant, 

formant part de la Direcció General d'Arquitectura i 

Urbanisme, la missió de la qual consistí en la confecció dels 

plànols de població o de situació actual, base per a qualsevol 

treball posterior, com també en la redacció de plànols 

d'eixample complementaris de nombroses ciutats i de 

plànols i gràfics informatius per a la redacció del Pla 

General d'Alacant. Segons Sevilla, entre els anys 1955 i 

1959 Francisco Muñoz, arquitecte cap de l'Oficina Tècnica 

de la Comissió, redactà els plànols de situació de setze 

poblacions, com també plànols d'eixample i de zonificació 

d'aquestes poblacions i també de zonificació a les més grans: 

Alacant, Elx, Oriola, Benidorm, Sant Vicent, Villena, 

Torrevella. Sevilla assenyala que els plànols d'Elx, datats el 

1957, es trobaven signats pels arquitectes municipals 

Serrano i Aracil i per Muñoz i comprenien la situació actual, 

l'altura dels edificis, les noves alineacions i la zonificació. 

Encara que s'hi feren algunes modificacions, aquests plànols 

eren ja, segons Sevilla, els que formarien el Pla del 1962. 

(04) 

Pel que fa al contingut de les pràctiques 

urbanístiques d'aquests anys, com assenyala Terán, les 

exigències de la nova política econòmica liberal, successora 

de l'autarquia, entre les quals es comptava la de donar les 

màximes facilitats per al moviment de persones, empreses i 

capital, conforme havia recomanat al govern espanyol el 

Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament, 

comportaren que es donàs una espenta al procés de 

desenvolupament i d'ocupació del territori espanyol als anys 

seixanta, en oberta contraposició amb la visió territorial 

ruralitzant que havia informat la redacció de la Llei del Sòl i 

la concepció del planejament que s'hi contenia. (05) 

 

NOTES  

(01) Luís RODRÍGUEZ, "Pedro Bidagor", Urbanismo, 00-09-1987, p. 

78. 

(02) Citat en Ibídem, p. 85. 

(03) Ibídem, p. 77. 

(04) Fernando DE TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 241. Martín SEVILLA, Crecimiento y 

urbanización, 1985, p. 141-142. 

(05) Fernando DE TERÁN, Planeamiento urbano en la España 

contemporánea, 1978, p. 16. 

 

02. ORIGEN 

 

Elx va passar de tenir 14.218 habitants el 1900 a tenir-ne 

31.275 el 1940. Aquest creixement demogràfic s'accelerà 

sobremanera en les dècades següents mercè a la importància 

creixent de la indústria del calçat i feu que s'arribàs a 34.717 

habitants el 1950, 50.989 habitants el 1960 i 101.271 

habitants el 1970. Aquests gairebé 70.000 nous habitants 

arribats a Elx entre el 1950 i el 1970 van fer que, com diu 

Gozálvez, es donàs un espectacular boom de construcció 

d'edificis a la ciutat, tant en altura como en superfície. (01) A 

partir del 1955, el creixement demogràfic començà a 

accelerar-se. La població urbana cresqué un 46,9% entre el 

1951 i el 1960 i un 98,6% entre el 1961 i el 1970. El mateix 

Pla General del 1962 preveia una població per al 1970 de 

87.943 habitants, mentre que la real fou de 122.663 

habitants. (02) En aquest ambient optimista de recuperació i 

d'intensa activitat econòmica i urbanística —tant a Elx com 

arreu l'Estat espanyol— es va generar el Pla General 

d'Ordenació Urbana d'Elx, aprovat el 1962. 

Sevilla opina que el Pla General es degué a tres 
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factors que es trobaven presents a meitat dels anys cinquanta 

en l'urbanisme il·licità i espanyol: hi havia, en primer lloc, la 

búsqueda d'una racionalització interna del procés de 

creixement urbà motivat per l'augment de la població i de la 

construcció d'habitatges, (cal afegir que com a conseqüència 

del fracàs de la "ruralització" intentada durant l'època 

autàrquica, i dels tractats hispano-americans); en segon lloc 

hi havia les relacions amb la Comissió Superior d'Ordenació 

Urbana d'Alacant, les quals dugueren a fer estudis 

urbanístics a partir del 1957; i en tercer lloc hi havia la 

promulgació de la Llei del Sòl. (03) Sevilla, però, no 

considera la importància de les dades històriques des del 

punt de vista disciplinar, la qual cosa, en ocasions, fa que 

plantege el procés de redacció del Pla com un fet aïllat, 

desenvolupat en poc temps: 

"es sumamente interesante el comprobar cómo en un reducido 

período de tiempo se generan las condiciones que, a nuestro 

parecer, han delimitado en gran medida el posterior crecimiento 

urbano de Elche." (04) 

Tanmateix, com hem vist, aquestes condicions no 

es van generar en uns anys, sinó que, des del punt de vista 

de les aspiracions de la població (de la burgesia ciutadana), 

el Pla General era el resultat d'un llarg procés iniciat les 

últimes dècades del vuit-cents. També des dels punts de 

mira tècnic i disciplinar, el Pla fou un punt final d'un procés 

iniciat a començament del segle XX i preparat ja durant els 

anys vint, trenta i quaranta, amb un important debat urbà. 

 

NOTES  

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 114. 

(02) Ibídem, p. 131-133. 

(03) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 137. 

(04) Ibídem, p. 138. 

 

03. FORMACIÓ 

 

Al llarg dels anys cinquanta, l'Ajuntament es referí en 

múltiples ocasions al Pla General d'Elx, indicant la necessitat 

de disposar d'aquest document i el propòsit de redactar-lo. 

Com ja hem vist, es deixava sentir la necessitat de disposar 

d'un Pla General, ja que tal document, es pensava, permetria 

dur endavant els ambiciosos projectes de la Corporació per a 

modernitzar la ciutat. Així, segons l'acta de la sessió del 

16-10-1958, el 1954 la Comissió Central de Sanitat havia 

denegat el projecte de reforma del carrer de l'Àngel perquè 

el municipi no disposava d'un planejament general, en el 

qual s'inscrigués la reforma sol·licitada. (01) El 1955 

aparegué esmentat per primera vegada a les actes de les 

sessions municipals el Pla General d'Ordenació Urbana, amb 

aquest nom i amb aquest concepte de norma genèrica 

necessària per al desenvolupament integral de la ciutat. I 

alguns treballs ja devien trobar-se adelantats, ja que es 

preveia que el Pla s'acabaria el mateix 1955. El motiu era 

que el Ple tractava de l'enderroc del passeig de l'Estació i de 

l'explanació d'aquell vial, el qual, com ja hem vist, es 

vinculava a la reforma del Rerapalau i, segons es deia, 

aquesta reforma, malgrat el seu elevat cost 

"deberá incluirse en el Plano General de Ordenacion Urbana de la 

ciudad, que deberá terminarse en el plazo de tres meses." (02) 

La necessitat d'un pla operatiu per a poder 

emprendre d'una forma coordinada, però, sobretot, amb el 

vist i plau del Govern central, obres de modernització i 

reforma a la ciutat, era ja un fet a meitat dels anys cinquanta. 

Certament, s'heretava la necessitat de disposar d'un plànol de 

la població, molt sentida i no assolida mai, des d'un segle 

arrere. Fins i tot obres tan importants per al 

desenvolupament urbà com el pont del Palau dels Altamira 

pretengueren deixar-se, en algun moment, com hem vist, per 

a després de l'aprovació d'aquell desitjat 

"Plano General de Ordenación Urbana, en el que tendrán que 

resolverse los enlaces de la ciudad y sus problemas urbanísticos." 

(03) 

Amb tot, el concepte de quina cosa era aquest 

document no apareixia gaire clar, ja que, en ocasions, en 

referir-se als avanços o plànols previs aprovats per 

l'Ajuntament, es parlava del Pla General com si ja es trobàs 

acabat i en vigor. Així es feia el 28-06-1958, amb motiu de 

la compra per part de l'Ajuntament dels terrenys per al que, 

anys després, seria la ciutat esportiva d'Altabix, ocasió en la 

qual l'arquitecte municipal basava el seu informe favorable a 

l'adquisició precisament en el fet que els terrenys es 

trobaven dins el "Plan de Ordenación Urbana pendiente de 

aprobación superior." (04) 

Però la gènesi del Pla pròpiament dit no fou fàcil. 

El 16-10-1958 ja es donà compte a l'Ajuntament Ple del 

"Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad." 

Tanmateix la conclusió dels regidors fou que 

"después de examinado por los Sres. Concejales se acuerda quede 

pendiente para un mejor estudio del mismo." (05) 

Probablemenet, per a prendre aquesta decissió 

intervingué el regidor Vicent Quiles, qui controlava d'una 

forma personal i directa el procés urbanístic a Elx. Però a 

partir del 1958, encara que no es trobàs aprovat, tothom 

recurria a aquest "Pla General" per veure quins terrenys es 

trobaven dins i quins fora del Pla, com ara el 1958 per a la 

compra dels terrenys destinats a ciutat esportiva, esmentada 

adés, o per a l'aprovació del barri de Sant Antoni el 1959. El 

1961 fou, finalment, l'any de l'espenta definitiva del Pla 

General. A començament d'any, el 05-02-1961, Josep 

Ferràndez i Cruz abandonà el càrrec d'alcalde per malaltia i 

en prengué possessió Lluís Chorro i Juan. Vicent Quiles i 

Fuentes continuà sent el president de la Comissió d'Obres i, 

a mes, passà a ser primer tinent d'alcalde (06) 

A penes deu dies després que Ferràndez deixàs l'alcaldia, en 

sessió del 15-02-1961, l'Ajuntament aprovava el Pla General 

d'Ordenació Urbana d'Elx, amb una llarga i sentida 

intervenció de l'alcalde en la qual subratllava l'importància 

històrica de l'aprovació d'aquest document. Amb tot, si 

tenim en compte que Chorro ocupava el càrrec només des de 

deu dies abans, aquella no era sinó l'opinió del futur alcalde 

Vicent Quiles. Així, doncs, en opinió de l'alcalde Chorro 

"el acuerdo que se haya de adoptar respecto de este Plan es el más 

importante de los adoptados por ningún Ayuntamiento para el 

desarrollo y porvenir de la ciudad de Elche" 

ja que, segons es considerava, 

"en dicho Plan y normas de actuación encontrarán los ilicitanos una 

exposición clara y perfectamente definida de cuales son sus 

derechos respecto de la edificación, y cesará de una vez la 

arbitrariedad que ha presidido hasta el momento la construcción en 

Elche, habiéndose producido un casco de población francamente 
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desmesurado en relación con el número de habitantes actuales y 

previsibles para cien años." 

Pel que fa al contingut normàtic, l'alcalde referia 

que 

"en este proyecto se han dado normas claras también para las 

instalaciones industriales y se han señalado las zonas de reserva que 

se dedicarán a los fines que en cada caso especifique el 

Ayuntamiento." 

Una menció especial es feia als horts de palmeres, 

ja que 

"en cuanto a la zona de palmeral, se declaran vigentes las 

ordenanzas actuales, con arreglo a las cuales podrán urbanizarse los 

huertos de palmeras, sin que ello suponga en ningún caso 

disminución de la belleza e incluso de [las] palmeras existentes en 

la zona." (07) 

Segons deia personalment el mateix Vicent Quiles, 

com a president de la Comissió d'Obres, en fer un resum del 

procés seguit, l'interès del Pla per a la ciutat era enorme i els 

regidors n'eren conscients, havent hagut una gran 

participació en les sessions de debat. Quiles, en la seua 

intervenció, afirmava que 

"ha presidido, desde su iniciación, la elaboración del Plan la 

Comisión de Obras del Ayuntamiento, si bien es cierto que a dicha 

Comisión y a la mayoría de las sesiones de estudio han acudido la 

totalidad de los Sres. Concejales." 

Així mateix, es presentava un acord total entre la 

Comissió d'Obres i l'equip tècnic que havia redactat el Pla i 

només s'assenyalaven discrepàncies en el tractament de les 

ordenances especials, ço és, en l'ordenació dels horts del 

Xipreret i de la Porta de la Morera, on la comissió proposava 

"la obligación de retranqueo de todas las fachadas de la zona y la 

conservación del huerto de palmeras en la subzona primera, así 

como la obligación de no establecer aceras para conservar el 

caracter de huerto de palmeras y cerrándose el conjunto con 

bordillo u otras indicaciones al tráfico pesado, limitando también la 

altura de fachada a calle, con arreglo a ordenanzas de bloques 

abiertos." 

Llegits tots els documents, s'aprovà inicialment el 

Pla General amb les modificacions indicades per Vicent 

Quiles. Així mateix, s'acordà que 

"se exponga al público en el Boletín Oficial de la Provincia, para 

oir reclamaciones durante un mes." (08) 

Aquest Pla General d'Ordenació Urbana d'Elx 

havia estat redactat per l'Oficina Tècnica Municipal, 

encapçalada pels arquitectes municipals Santiago Pérez i 

Aracil i Antoni Serrano i Peral i l'arquitecte de la Comissió 

Superior d'Ordenació Urbana d'Alacant, Francisco Muñoz. 

(09) De l'interès municipal per aquest document dóna idea la 

rapidesa amb què es va actuar. Mes i mig més tard, el 

29-03-1961, l'Ajuntament va veure i resoldre les 

reclamacions contra el Pla, iniciant ja el procediment 

modern d'aprovació dels documents urbanístics. Les 

reclamacions foren abundants i les queixes eren molt 

diverses, ja que configuraven un ventall de possibilitats 

urbanístiques habituals en els documents generals i parcials 

posteriors. Tanmateix cap d'aquestes reclamacions es 

plantejava des del punt de vista del model o del contingut. 

Com ha observat Sevilla, totes elles eren d'importància 

secundària i proposaven "mejoras y cambios en las 

propiedades privadas afectadas por el Plan." (10) 

Així, la fàbrica de Ferràndez reclamava 

"por haber sido incluidos los edificios y terrenos del centro de 

trabajo de la misma en zona de protección de accesos y 

comunicaciones" 

i demanava 

"análogo trato que al resto de las empresas establecidas en zonas de 

mayores limitaciones, clasificándose como zona industrial", 

la qual cosa li fou acceptada. 

Plàcid Gras reclamava perquè 

"el trazado de la carretera de circunvalación sur, comprendido entre 

la de Santa Pola y la general de Alicante-Murcia difiere del 

proyecto que para la misma carretera existe, afectando la 

modificación de su trazado a la casi totalidad de la obra." 

Gras es devia referir al barri de Sant Antoni i demanava 

"que quede por donde hasta hoy se había previsto." 

L'arquitecte, però, informà que no hi havia modificació en 

aquesta carretera provincial i no li fou acceptada la 

reclamació. 

Un altre particular, Joan Pomares i Agulló, 

demanava que els seus terrenys es qualificaren de "zona 

suburbana semiintensiva" en lloc de "zona de bloques 

abiertos", com així es va fer. 

Josep Picó i Ibarra demanava que el carrer de Vázquez de 

Mella 

"siga su dirección actual, con ligera modificación de la línea de sus 

edificaciones actuales", 

que 

"se rectifique la anchura de la calle del Angel, cuyo itinerario debe 

ser, en toda su longitud siguiendo el actual", 

com també que 

"la calle de Nuestra Señora de la Asunción quede con la anchura y 

alineación actual que existe frente a la calle de Joaquín Santos", 

demandes que foren rebutjades, les dues primeres perquè 

afectaven el projecte de reforma del carrer de l'Àngel, el 

qual ja es trobava aprovat, i la tercera per referir-se a un 

carrer el projecte de reforma del qual no es trobava fet 

encara. 

Un grup de cinc veïns del carrer d'Ernest Martínez 

reclamaven perque les seues cases s'havien inclòs en 

l'ordenació especial de l'hort de la Porta de la Morera, 

"de lo que deducen se hallan fuera de línea oficial de calle, a más de 

otras limitaciones que estiman lesivas para los citados inmuebles", 

i demanaven que se'ls tragués de l'ordenació especial, la qual 

cosa els fou acceptada. 

Teresa Gallego reclamava 

"por la existencia en el Plan General de Ordenación Urbana de la 

calle de J. Martínez Torres, que considera innecesaria, causando 

perjuicio, sin beneficio para los demás." 

L'arquitecte informà que 

"la apertura de la referida vía no es de gran importancia bajo el 

punto de vista urbanístico ni de comunicaciones de dicho sector", 

per la qual cosa tota l'illa de la reclamant fou qualificada de 

"zona de tolerancia industrial." 

Un grup de tres veïns de l'avinguda de Primo de 

Rivera reclamaven perque les seues cases es trobaven 

incloses en l'ordenació especial de l'hort del Xipreret, 

"tratándose ello, según los comparecientes, de un error", 

com efectivament reconegué l'arquitecte i acceptà 

l'Ajuntament. 

Finalment, nou propietaris més presentaven una 
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reclamació també per l'ampliació del carrer de l'Àngel, la 

qual fou desestimada per improcedent, ja que es tractava 

d'un projecte ja aprovat. (11) 

En el proces de tramitació, tanmateix, el Pla 

entropessà davant els organismes tutelars del Govern, ja que 

la Direcció General d'Urbanisme, en nom del ministre de la 

Vivenda, li denegà l'aprovació perquè s'hi havien de 

cumplimentar set punts: estudiar la xarxa viària fonamental 

d'acord amb la Jefatura d'Obres Públiques i determinar de 

forma clara la seua unió i enllaç amb les vies secundàries i 

d'aquestes entre si, sense duplicar les vies de trànsit; resoldre 

la trajectòria del ferrocarril en trinxera d'acord amb la Renfe 

i estudiar els passos a diferent nivell; definir clarament les 

zones, determinant específicament les industrials; distribuir i 

localitzar clarament els centres cívics, parcs i escoles d'acord 

amb la xarxa viària; estudiar la supressió d'algun pont, 

després de reconsiderar la xarxa viària; estudiar els traçats 

actuals i previstos de les xarxes de clavegueram, aigua i 

energia elèctrica, expressant els diametres de les 

conduccions i dotacions; aportar un plànol topogràfic de la 

ciutat i el terme. (12) Aquest "pliego de reparos", com 

l'anomenava la Corporació, fou vist per l'Ajuntament en 

sessió del 28-06-1961 però considerà que les deficiències 

contingudes en l'informe emés per la Direcció General no 

afectaven substancialment el Pla aprovat, 

"constituyendo simplemente carencia de estudios y planos 

adicionales al mismo que recojan situaciones de hecho que en nada 

afectan al plan, por lo que no ha sido devuelto el expediente." 

Per tant, s'acordà que 

"por la oficina técnica de Obras, se proceda a cumplimentar cuantos 

extremos se dicen en dicha orden referente: 1º al estudio de la red 

viaria fundamental, de acuerdo con planes de la Jefatura de Obras 

Públicas; 2º al estudio de la resolución de los pasos a distinto nivel, 

una vez resuelta la trayectoria del ferrocarril; 3º definición clara de 

zonas, determinando unos claros enclaves industriales; 4º 

distribución y localización de centros cívicos, parques y grupos 

escolares; 5º reconsideración de la red viaria fundamental, por si 

fuera aconsejable la supresión de algún puente; 6º estudio de los 

trazados actuales de redes de alcantarillado, agua y energía 

eléctrica; 7º plano topográfico del casco actual y del término 

municipal." 

Així mateix l'alcalde quedava facultat per a 

"designar los técnicos que crea oportuno, que auxilien a los 

municipales, para que con rapidez se dé cumplimiento a lo 

ordenado en el pliego de reparos." (13) 

Malgrat l'optimista opinió del municipi, en realitat, 

s'havia produït una impugnació a la totalitat del Pla en tant 

que document tècnic i, fet i fet, s'haveren de fer tots els 

plànols de bell nou. Però no sols això, l'informe signat pels 

arquitectes A. Quereizaeta i J. Lasso, de la Direcció General, 

el 13-05-1961, fou molt crític amb el document, des d'un 

punt de vista disciplinar: 

"en general el Plan carece de un concepto actual del Urbanismo. 

Puede decirse que no solamente falta la previsión para los 

problemas futuros, sino que es anticuado desde el mismo momento 

de su redacción. Es indudable que el urbanismo debe ser enfocado 

con realismo y sentido claro de las posibilidades, pero ello no debe 

servir de pretexto para confirmar situaciones de hecho que 

presentan graves defectos presentes y comprometen sin remedio el 

futuro de la ciudad." 

Els arquitectes eren especialment crítics amb les 

zones verdes dels barris de Carrús, les quals consideraven 

que eren "mezquinas y aparecen fragmentadas por vías 

rodadas", com també que "puede decirse que han sido 

proyectadas caprichosamente sin constituir un verdadero 

sistema." (14) El mateix Pedro Bidagor escrigué a l'alcalde 

comunicant la denegació i suggerint que l'arquitecte 

municipal es traslladàs a Madrid per tal de rebre 

instruccions: 

"en la última Comisión Central celebrada se trató del Plan General 

de Ordenación de Elche, que no aprobamos, en virtud, por una 

parte, de faltarle algunos documentos que son preceptivos, y por 

otra como consecuencia de una serie de observaciones que ha 

formulado sobre el mismo la Sección de Planeamiento. Considero 

conveniente para proceder con eficacia, y dado el interés por tener 

redactado el P.G.O., que el Arquitecto Municipal, se desplazara a 

Madrid para que se le pueda informar detalladamente de todas las 

observaciones formuladas y pudiera proceder, en plazo rápido, a 

hacer las rectificaciones procedentes que de común acuerdo se 

consideren. Este procedimiento de coordinación entre el 

Ayuntamiento y el Ministerio, lo considero conveniente para 

resolver los problemas urbanísticos de todo orden, y así lo venimos 

haciendo en otra serie de ciudades, con buen resultado." (15) 

La reacció de la Direcció General era d'esperar, ja 

que l'Ajuntament havia redactat un pla estrictament operatiu, 

a penes un pla d'alineacions i unes ordenances relacionades 

amb un plànol de zonificació, a penes allò que la ciutat 

demanava des de feia un segle i que l'abast de les 

intervencions urbanes projectades per l'Ajuntament 

reclamava amb urgència. Però, mentrestant, al llarg d'aquest 

segle, a l'administració central i als centres de poder polític i 

cultural s'havien produït importants canvis legislatius i 

disciplinars que feien ja impossible un plantejament tan 

simplista com aquest. Com assenyala Tomás Fernández, 

amb anterioritat a la Llei del Sòl del 1956, 

"el urbanismo era en España un aspecto más de lo que 

significativamente se llamaba la "policía urbana", un fenómeno que 

se contemplaba fundamentalmente desde la perspectiva, 

ciertamente limitada, de la policía administrativa, entendida como 

actividad de vigilancia de la acción libre de los particulares y, muy 

especialmente, de una concreta categoría de éstos, los propietarios 

de suelo, cuya iniciativa predeterminaba decisivamente, en función 

de su propio interés, el futuro de la ciudad." 

Però a partir del 1956 els plantejaments havien de 

ser més complexos, l'urbanisme s'afirmà com una autèntica 

funció pública i era ja 

"el Plan que la Administración aprueba el que predetermina y 

orienta el futuro de la ciudad y de su entorno, pues sólo cabe dar al 

suelo el concreto destino que asigne a éste dicho Plan, según la 

clasificación y calificación que le otorgue, en vista de los intereses 

públicos en juego." (16) 

Hi havia, a més, temes ja presents en algun pla, 

com ara el de Madrid, que es trobaren després en la Llei del 

Sòl, com ara els tres escalons de planejament: plans 

generals, plans parcials i projectes d'urbanització, novedosos 

respecte a la legislació anterior, la qual concebia els plans 

com un estudi que abarcava tota la ciutat i que comprenia 

tots els projectes d'instal·lació de serveis. (17) 

Encara que la pràctica urbanística dels anys 

seixanta i setanta a l'Estat espanyol contradigué sovint 
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aquestes observacions teòriques sobre el contingut i la 

formalització dels documents urbanístics, el fet era que la 

voluntat política d'alguns alts càrrecs de l'administració 

central d'ordenar el territori bastava perquè el pla d'Elx 

hagués de tenir en la seua totalitat un altre plantejament 

tècnic. Tanmateix, des de l'Ajuntament, la qüestió es 

plantejà com el mer compliment d'un tràmit o com nímia 

correcció i no es varià res del contingut, afegint tan sols 

documentació informativa. Es continuava pensant que allò 

que calia era un pla d'alineacions i unes ordenances, la qual 

cosa, d'altra banda, i a fi de comptes, fou el que s'aplicà. 

Així, a final del 1961, l'Ajuntament donà per resolt el tema i 

envià la solució al "pliego de reparos", segons allò redactat 

per l'Oficina Tècnica Municipal. Segons un informe dels 

arquitectes del 27-12-1961 el nou document 

"no modifica ni altera el presentado a aprobación del Ministerio de 

la Vivienda, cuyo estudio se ha redactado de acuerdo con las 

directrices señaladas en su informe por la Dirección General de 

Urbanismo y en íntimo contacto personal con dicha oficina 

técnica." (18) 

També a l'Ajuntament Ple s'insistí que 

"en su esencia, el proyecto de ordenación urbana del término 

municipal de Elche, no sufre modificación con la nueva 

documentación que se precisa para completar el proyecto, 

constituyendo más bien un complemento informativo y un 

desarrollo más extenso, en su parte descriptiva, del aprobado 

inicialmente por el Ayuntamiento." 

Per tant s'entenia que no calia una nova exposició 

al públic. Així mateix es considerava que l'Oficina Técnica 

havia 

"completado el estudio del Plan General de acuerdo con las 

directrices de la Dirección General de Urbanismo y en íntimo 

contacto personal con la oficina técnica del Ministerio", 

per la qual cosa ara es presentava una documentació dita 

complementària, la qual, però, era, en realitat, totalment 

nova, ja que comprenia 

"en primer lugar, la memoria informativa y descriptiva y normas 

generales de edificación y de establecimientos industriales, que no 

sufren modificación alguna." 

A més, s'havien fet els plànols 

"del término municipal, plano topográfico, plano de red viaria 

actual, plano de servicios, plano de red eléctrica actual, plano de 

altura de edificaciones, plano de situación actual de industrias, 

plano de situación de comercios y principales edificios públicos e 

histórico-artísticos, zonas verdes y deportivas." 

D'altra banda, els plànols de projecte redactats de 

bell nou havien estat els següents: 

"red viaria actual y proyecto; zonificación; organización y esquema 

de servicios; plan de etapas (desarrollo del Plan) [y] por último, el 

estudio económico y financiero." 

L'Ajuntament aprovà aquests documents y acordà 

"dar por completada y cumplimentada la resolución del Excmo. Sr. 

Ministro de la Vivienda, en relación con el Plan General de 

Ordenación Urbana del término municipal de Elche y que se remita 

al Consejo Nacional de Urbanismo para su aprobación definitiva, si 

procede." (19) 

També Sevilla observa que les rectificacions 

introduïdes es van limitar als aspectes documentals, ja que la 

xarxa arterial continuà sent la mateixa, les zones industrials i 

de tolerancia industrial seguiren al mateix lloc i les zones 

verdes es van mantenir igual d'escasses. (20) 

Però finalment, potser gràcies a les gestions 

polítiques prop de la Direcció General d'Urbanisme, el Pla 

General d'Elx fou aprovat definitivament per ordre 

ministerial del 22-05-1962, la qual fou publicada en el 

B.O.E. el 23-06-1962. El document era pràcticament el 

mateix del principi, pero el Ministeri de la Vivenda 

recomanava a l'Ajuntament que 

"en la redacción de los Planes Parciales se haga lo posible para 

mejorar las condiciones de tráfico de las vías principales de travesía 

de la ciudad y para acentuar la separación entre los usos de 

residencia e industria, aumentando si fuera preciso, la superficie de 

las zonas industriales y reduciendo las zonas de tolerancia 

industrial." (21) 

 

NOTES  

(01) Ayuntamiento Pleno, acta del 16-10-1958, AHME. 

(02) Ibídem, acta del 24-01-1956, AHME. 

(03) Ibídem, acta del 24-02-1956, AHME. 

(04) Ibídem, acta del 28-06-1958, AHME. 

(05) Ibídem, acta del 16-10-1958, AHME. 

(06) Ibídem, acta del 05-02-1961, AHME. 

(07) Ibídem, acta del 15-02-1961, AHME. 

(08) Ibídem. 

(09) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 136. 

(10) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 143. 

(11) Ayuntamiento Pleno, acta del 29-03-1961, AHME. 

(12) Martín Sevilla, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 147. 

(13) Ayuntamiento Pleno, acta del 28-06-1961, AHME. 

(14) Citat en Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 

143-144 i 149. 

(15) Citat en Ibídem, p. 147-148. 

(16) Tomás FERNÁNDEZ, "La reforma legislativa y la 

administración", 1989, p. 137. 

(17) Luis RODRÍGUEZ, "Pedro Bidagor", Urbanismo, 00-09-1987, p. 

84 

(18) Citat en Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 

148. 

(19) Ayuntamiento Pleno, acta del 30-12-1961, AHME. 

(20) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 

148-149. 

(21) Citat en Ibídem, p. 149. 

 

04. AGENTS 

 

L'Ajuntament fou l'agent principal que actuà tot al llarg del 

procés d'elaboració i aprovació del Pla General. Però, com 

assenyala Sevilla, tant la industrialització de la ciutat com la 

seua vinculació amb el desenvolupament urbanístic ha estat 

deguda a la iniciativa del municipi i dels sindicats verticals, 

més que no pas a cambres de comerç, organitzacions 

empresarials, fires o altres organismes, cap dels quals no 

tingué mai una preséncia efectiva a Elx. (01) Els caps 

d'aquest agent urbà foren els alcaldes, figura que, per a 

Sevilla, fou determinant els anys seixanta en la direcció dels 

assumptes i en l'evolució de la política urbana local. Durant 

els anys d'elaboració i gestió del Pla General hi va haver tres 

alcaldes: els ja esmentats Josep Ferràndez i Lluís Chorro i, 

posteriorment, Vicent Quiles. 

El primer d'ells, Ferràndez, fou alcalde, com hem 
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vist, entre el 1957 i el 1961 i representava la vella burgesia 

industrial sorgida a final del vuit-cents, la qual consolidà les 

seues posicions al llarg del nou-cents, però fou incapaç 

d'adaptar-se a les transformacions econòmiques durant els 

anys seixanta i setanta del segle XX. Sevilla remarca el fet 

que durant el mandat de Ferràndez s'iniciaren els treballs 

efectius de preparació del Pla, com també importants obres 

de reforma urbana, com ara l'obertura dels carrers de l'Àngel 

i de la Diagonal del Palau i la construcció del pont 

d'Altamira. Ja hem esmentat el fet estrany que la destitució 

de Ferràndez fos a penes uns dies abans de l'aprovació del 

Pla General, un document considerat cabdal pel mateix 

Ajuntament. Sevilla, però, considera que això remarca la 

idea que Quiles era el veritable artífex polític del Pla, i 

vincula aquest cessament al fet que s'hi inclogués una 

ordenació especial per a l'hort de la Porta de la Morera, 

abandonat i en mal estat, propietat dels Ferràndez. (02) 

Lluís Chorro era mestre d'escola, pertanyia a la 

intel·lectualitat falangista i fou alcalde entre el 1961 i el 

1966. Durant la seua etapa s'iniciaren a Elx nombroses obres 

d'enllumenament i de pavimentat de carrers, com també 

nombrosos projectes d'urbanització i ordenacions especials 

arreu la ciutat. Per a Sevilla el mandat de Chorro fou un 

triomf dels sectors que defenien la revalorització del centre 

de la ciutat, ja que 

"las viejas clases propietarias vieron como determinadas 

ordenaciones les beneficiaban de una manera, en algunas casos 

escandalosa, el sector Ripoll, por ejemplo, con dos miembros de la 

familia en el Ayuntamiento cuando se aprobó el anteproyecto de 

Plan Especial." (03) 

Vicent Quiles, el tercer alcalde del Pla General, fou 

nomenat el 1966, però ja era regidor des del 1957. Sevilla li 

atribueix la responsabilitat política tant de la redacció del Pla 

com de l'aplicació pràctica. Fet i fet, per a Sevilla, tant amb 

Ferràndez com amb Chorro, Vicent Quiles va ser el veritable 

motor de l'Ajuntament, especialment de la política 

urbanística municipal, i qui ha quedat com promotor de les 

grans tranformacions urbanes a l'Elx de la postguerra, amb 

el Pla General com a marc legal. Sevilla remarca el fet que 

Quiles es fes càrrec del poder en una conjuntura econòmica 

favorable a nivell local, ja que el 1966 fou un bon any per a 

la indústria del calçat, amb exportacions cap al mercat 

americà i amb l'inici de la formació dels primers "grups 

d'empreses." Quiles era un personatge significatiu de la 

burgesia il·licitana: president de la Mútua Il·licitana de 

Segurs, entitat que concentrava una gran quantitat de 

membres del poder local i un dels fundadors del grup 

econòmic Viscarra, un dels més importants d'Elx. Malgrat 

això, però, no foren poques les dificultats de Quiles per a 

representar els interessos del bloc urbà i industrial dels anys 

seixanta i setanta ja que a la burgesia il·licitana li resultava 

difícil identificar-se amb aquell model de ciutat. Sovint es 

posaren en evidència les contradiccions entre la pràctica 

urbana necessària per a la modernització de la ciutat, segons 

la idea de Quiles, i els interessos immediats d'unes fraccions 

de la classe dominant que es van veure afectades per una 

política en matèria de sòl de terra, basada en expropiacions 

massives per a desenvolupar terrenys de reserva i per a 

construir equipaments. Tanmateix, encara que l'expropiació 

de grans àrees de reserva urbana es plantejà en múltiples 

ocasions, no es pogué dur a terme mai i molts plans i 

projectes urbanístics van quedar aturats. És destacable el fet 

que dues actuacions considerades exemplars de la capacitat 

de gestió urbanística de Quiles, el soterrament del ferrocarril 

i l'ajardinament de les vessants del Vinalopó, es van fer 

sobre terrenys públics. També en la finançació d'aquests dos 

projectes es posaren de manifest els interessos de Quiles, ja 

que mentre la supressió del ferrocarril es feu mitjançant 

contribucions especials que afectaren gairebé tot Elx, 

l'ajardinament del riu vora l'avinguda del País Valencià —

aleshores del General Sanjurjo—, davant mateix de la zona 

on els pisos i els solars tenien més valor arreu la ciutat, es 

feu amb fons públic. (04) 

Malgrat tot, els propietaris urbans foren els grans 

beneficiats pel Pla General i els documents que el 

desenvoluparen. Així, si examinem la representació dels 

propietaris de sòl de terra a nivell municipal durant els anys 

seixanta, podem concloure que la política d'eixample urbà 

no respongué a interessos concrets, excepte pel que fa a la 

delimitació d'algunes zones molt específiques, com ara les 

ordenacions dels horts de Ripoll, de la Porta de la Morera i 

del Xipreret i el polígon industrial de l'hort de Vizcarra. 

Tanmateix, tant l'elevada densitat urbana prevista en el Pla 

General, com el reduït número de zones assenyalades per a 

equipaments, beneficiaren la majoria dels propietaris de sòl 

de terra. També la llibertat d'implantació industrial, tant a la 

ciutat com a les partides rurals, beneficià els interessos 

genèrics d'una classe burgesa industrial en expansió. (05) 

 

NOTES  

(01) Martín SEVILLA, Crecimiento y urbanización, 1985, p. 56. 

(02) Ibídem, p. 131-132. 

(03) Ibídem, p. 132-133. 

(04) Ibídem, p. 134-136. 

(05) Ibídem, p. 131. 

 

05. CARACTERÍSTIQUES 

 

El Pla General del 1962, a més dels documents de situació 

existent, que hem vist adés, es composava bàsicament de 

dos documents gràfics —el plànol d'alineacions i el plànol 

de zonificació— i d'un cos normàtic, centrat per les Normas 

Generales de Edificación, que incloïa com annex les 

Ordenances de la Construcció del 1949, les Ordenances dels 

horts de palmeres del 1951, unes Normas para la 

instalación de industrias, i unes ordenances de la 

construcció específiques per a les partides rurals. Les zones 

considerades pel Pla eren vint, distribuïdes arreu la ciutat. 

Els seus noms eren els següents: 

"1ª, Núcleo Central; 2ª, Comercial; 3ª, Urbana intensiva; 4ª, Urbana 

semi-intensiva; 5ª, Sub-urbana intensiva; 6ª, Sub-urbana 

semi-intensiva; 7ª, Bloques Abiertos; 8ª, Ciudad Jardín; 9ª, 

Histórico-Artística; 10ª, Tolerancia industrial; 11ª, Industrial; 12ª, 

Deportiva; 13ª Verde público; 14ª, Palmerales; 15ª, Protección 

palmerales; 16ª, Reserva urbana; 17ª, Protección de 

comunicaciones; 18ª, Agrupaciones rurales; 19ª, Zonas rurales 

limítrofes; 20ª, Ordenaciones Especiales." (01) 

Els aspectes fonamentals del document definitiu —

ordenances i traçat urbà— eren tècnicament força complets i 

ben estructurats, en contrast amb els tempteigs previs dels 
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anys cinquanta, molt més desmanyotats. Els nous grans 

barris d'Elx, situats a ponent —el Pla de Sant Josep i 

Carrús—feia temps que havien estat pensats, com hem vist, 

però el Pla General els redefiní, ajustà les alineacions dels 

carrers i en determinà els límits amb vials de ronda, com 

també els límits de la ciutat tota, pels quatre punts cardinals. 

Amb tot, encara que la quadrícula del sector de Carrús 

quedà prou definida amb el Pla General, tampoc no ho 

quedà suficientment com perquè al llarg dels anys setanta, 

per problemes tècnics o per interessos privats, no s'haveren 

de fer ajustaments, interpretacions, particions de mançana, 

etc., que acabaren de definir el traçat urbà de la ciutat 

construïda. 

Al Pla General, doncs, com veiem, s'arreplegaven 

totes les ordenances per a la construcció que hi havia a la 

ciutat i es plasmaven d'una manera sistemàtica i unitària els 

nous traçats dels carrers i les previsions de creixement urbà, 

els quals, fins aleshores, s'havien donat només d'una manera 

fragmentària. En aquest sentit, el Pla General era un punt 

d'arribada. No sols hi apareixia la zonificació per primera 

vegada, sinó que, com indica Llobet per a Barcelona, (02) es 

pot considerar el punt culminant de l'actuació demanada pel 

model de ciutat funcional. Malgrat el retard de tres dècades, 

amb aquest document penetrà a Elx el racionalisme 

funcionalista europeu de la mà dels arquitectes Pérez i 

Serrano, els quals dugueren la urbanística il·licitana al 

trajecte disciplinar seguit per la urbanística europea del 

primer terç del segle XX. L'element més significatiu d'aquest 

procés fou la zonificació, tècnica que, amb el racionalisme, 

esdevingué un instrument capital per a ordenar la ciutat. A la 

vegada que un component racional, al Pla del 1962 també hi 

havia presents diversos aspectes de la normativa vuitcentista 

reflectida a les lleis d'eixample i generalitzada posteriorment 

arreu l'estat, com ara els dotze metres d'amplària mínima per 

als carrers, la fixació de parcel·les mínimes edificables, la 

normalització de límits de propietat i la tendéncia a formar 

solars de grans dimensions i aproximadament rectangulars. 

Certament, encara que amb mig segle de retard, hi trobem 

un ressò d'allò que quedà dels principis formals i projectuals 

de Cerdà; com assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, a 

penes alguns gestos, l'expressió banalitzada de les seues 

fòrmules, la malla reticular, els xamfrans (els quals, per cert, 

en un principi, a Elx ni tan sols es van preveure) i la 

sistematització de la documentació del projecte. A fi de 

comptes, els principis necessaris per a fer dels eixamples 

posteriors al de Barcelona només el complement d'un mercat 

del sòl de terra que tenia en aquell document original la seua 

referència. (03) 

També hi havia aspectes del Pla General del 1962 

que presentaven semblances formals amb certes propostes 

de la disciplina clàssica, com ara les diagonals dels barris de 

Carrús, les quals s'assemblaven força a les utilitzades per 

Stübben en el seu model de plànol regulador, fonamentat en 

la jerarquització del viari al voltant de la ciutat històrica, 

traçat de diagonals que explica, en paraules d'Armiño, com 

es trencava i es reafermava l'homogeneïtat de la ciutat de la 

disciplina clàssica. (04) La quadrícula dels eixamples de 

ponent, perfeta pel Pla, també era hereva de les alineacions 

de la doctrina clàssica, fins i tot amb el gir que presentava la 

quadrícula dels barris de Carrús respecte a la dels barris del 

Pla de Sant Josep. Per a Gozálvez, tot basant-se en 

l'orientació, les diferències d'aquestes dues trames urbanes 

són prou notables. Tanmateix, cal considerar les grans 

semblances existents, ja que tant l'una com l'altra definien 

grans illes de cases amb edificació compacta, segons 

alineació de vial, característica que, en aquests moments, 

se'ns presenta com el gran encert del Pla. (05) 

Encara que l'edificació d'arreu la ciutat era 

compacta (fins i tot en les zones d'edificació oberta, per la 

proximitat dels blocs), mentre que als barris del Pla de Sant 

Josep, l'orientació general de la quadrícula era la del 

Vinalopó —en direcció nord-sud i est-oest— i en aquesta 

zona la carretera d'Asp, eix fonamental d'aquesta part de la 

ciutat, era una diagonal de la quadrícula, als barris de Carrús 

eren la carretera d'Asp, juntament amb el ferrocarril, els 

eixos de coordenades que orientaven i definien l'eixample. 

Com podem comprovar observant el plànol, aquest canvi 

d'eixos no era del tot gratuït, ja que tenia com a finalitat 

dividir els barris de Carrús en dos, en funció que la ciutat 

pogués créixer més fàcilment sense apropar-se al cementeri, 

ja que aquest element urbà, el perimetre del qual coincidia a 

grosso modo amb les direccions assenyalades pel ferrocarril 

i per la carretera d'Asp, era un altre dels elements rellevants 

a l'hora de condicionar les bases del traçat de la quadrícula 

dels barris de Carrús. D'altra banda, l'irregularitat de les illes, 

gairebé totes elles trapezoidals, venia determinada per les 

preexistències, camins i barrancs, pels límits de propietat i 

pels barris que, com hem vist, s'havien format els trenta anys 

anteriors: el del camí dels Magros, el de la Sagrada Família, 

el del Toscar, i diverses agrupacions menors de cases. Amb 

tot, com observa Gozálvez, la quadrícula més irregular és la 

més antiga, la zona de Carrús pròxima al Vinalopó, al 

voltant del camí dels Magros, amb illes irregulars de 

dimensions prou diferents, la qual s'originà encara en temp 

de la República. (06) 

Amb el contingut de la zonificació i amb les 

ordenances, el Pla General conduïa la ciutat cap a una 

elevada densitat constructiva i poblacional, la qual cosa es 

considerava necessària, segons la memòria, per a evitar allò 

que, com hem vist, l'Ajuntament considerava més 

perjudicial ja des dels primers anys cinquanta, la gran 

extensió de la ciutat originada per la construcció en planta 

baixa i per l'edificació incontrolada en la perifèria. Com 

havia estat proposat des de temp arrere, el Pla va preveure 

l'elevació de les altures i del número de plantes per tal de 

poder augmentar el número d'habitatges sense haver 

d'augmentar la superfície de la ciutat. (07) 

Respecte a la morfologia urbana, el Pla replegà la 

tendència de tota la primera part del nou-cents a Elx, 

especialment després de construir-se el pont Nou, i planejà 

que la ciutat continuàs amb l'ocupació del territori pla i 

homogeni del Pla de Sant Josep i de Carrús, salvaguardant 

els horts de palmeres. També, però, consolidà els eixamples 

d'Altabix, en situar a l'est del poble antic els barris de la 

Llotja, El Hogar Jardín, diverses illes de cases residencials i 

industrials, una gran ciutat esportiva i nombroses zones de 

reserva, segons la qualificació del sòl de terra prevista per la 

Llei del 1956, com també diverses zones industrials, les 

quals envoltaven la ciutat i dibuixaven un perimetre en 

planta aproximadament oval. 
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Una altra característica del Pla, citada sovint, fou la 

generositat en les zones de tolerància industrial, la qual 

només mancava en allò edificat abans del 1925. Aquesta 

zonificació, per a Gozálvez, venia justificada o forçada per 

la localització industrial ja existent en aquells moments, 

mentre que en la memòria del mateix Pla es justificava 

perquè 

"el variado tipo de la industria local y su actual diseminación así lo 

requiere." (08) 

Una de les característiques del Pla considerada 

també sovint pels estudiosos fou la migradesa de zones 

verdes, la qual es pretenia suplir amb l'existència dels horts 

de palmeres, els quals, malgrat ser privats, es consideraven 

com a zones verdes. Aquesta migradesa era especialment 

greu als barris de Carrús, on encara s'intentàren reduir uns 

anys després, en un episodi significatiu de l'agressivitat que 

en la primera meitat dels anys seixanta presentaven els 

propietaris de solars urbans. Així, el 1964 els propietaris 

d'una extensa àrea de terreny al barri de Carrús Est 

demanaren que l'únic jardí que hi havia, l'actualment dedicat 

al Primer de maig, amb una superficie de 7.500 m2, es 

reduís a la meitat, canviant la qualificació de zona verda a 

residencial. Segons els propietaris, 

"la finalidad propia señalada en el P.G.O.U. a estas dos manzanas 

puede cumplirse perfectamente con una sola de ellas, quedando la 

otra sin detrimento para nadie, desafectada de su actual destino." 

Consideraven els exponents que un jardí d'aquesta 

superfície resultaria excessiu, ja que 

"representaría unos gastos cuantiosos para su creación y 

repoblación y sería de un mantenimiento costosísimo." 

També es considerava que aquesta zona verda es 

trobava situada 

"a corta distancia de otra amplia zona verde situada al norte del 

ensanche de Carrús, lo que haría que a muy corta distancia 

estuvieran emplazadas dos zonas verdes de gran extensión", 

les quals es consideraven 

"excesivas para cubrir las necesidades propias del sector en que 

están emplazadas." 

La petició, però, era tan descarada que es denegà, 

ja que el mateix arquitecte municipal, Pérez i Aracil, 

considerava en el seu informe la dificultat de desqualificar 

aquesta zona verda, ja que a tot l'eixample de Carrús hi 

havia previstos tan sols 27.250 m2 de zona verda, la qual 

corresponia a 

"un recinto urbanizado de 1.400.000 m2 aproximadamente, 

descontando las zonas de reserva: representa por tanto el 1,95% del 

total del suelo urbano en dicha zona, porcentaje a todas luces 

reducidísimo." (09) 

Pel que fa als horts, encara que es van incloure 

com a part del Pla les ordenances del 1951, es plantejaren 

ordenacions especials a dos horts, força castigats les dècades 

anteriors: el del Xipreret i el de la Porta de la Morera. 

Certament, no res justificava des del punt de vista urbanístic 

aquestes clasificacions especials, a no ser els repetits intents 

d'urbanització des de moltes dècades abans i l'estat d'abandó 

de les palmeres. La mateixa operació es féu amb els terrenys 

de la fàbrica de Ripoll, construïda a començament del segle 

XX sobre un hort de palmeres, i amb una part dels horts 

veïns. Com assenyala Sevilla, aquestes ordenacions eren 

exemple del "desprecio oficial sobre el concepto mismo de 

palmeral" i vingueren 

"a consagrar la destrucción de dos huertos de palmeras", 

a més de ser 

"el inicio de una nueva solución del problema: para construir en un 

huerto se amontonan las palmeras en un extremo, quedando la 

parcela libre para edificar, contribuyendo así a la destrucción 

misma del concepto de huerto de palmeras." (10) 

Pel que fa a les zones industrials, el Pla General va 

mantenir l'estructura dels assentaments existents, respectant 

els interessos dels propietaris, malgrat la gran dispersió 

d'indústries per tota la ciutat que hi havia a començament 

dels seixanta, ja que es trobaven per tots els voltants de les 

carreteres d'Alacant, Dolors i Crevillent i en l'eixample, vora 

els carrers que enllaçaven amb les carreteres de Crevillent i 

Asp. Com assenyala Sevilla, aquest tipus d'assentament no 

venia imposat per cap normativa, per la qual cosa el 

considera més un procés de racionalitat privada de la 

localització, en el sentit d'aproximar-se a les principals vies 

de comunicació, que no pas una acció de política urbana. El 

Pla fou permissiu amb aquestes indústries, ja que la 

normativa permetia la continuïtat i ampliació de tots els 

establiments que comptaven amb llicència municipal, 

malgrat fos en aquelles zones on es trobaven prohibides pel 

Pla. Per a regular la convivència entre habitatges i indústries, 

el Pla establia tres tipus de mançana, segons predominassen 

l'habitatge o la indústria, classificava aquestes segons les 

molèsties que poguessen originar als habitatges i segons la 

potència instal·lada i establia la permisivitat segons zones en 

relació a les anteriors classificacions. Finalment es permetien 

també d'una forma prou generosa les indústries en les àrees 

del voltant de la ciutat, fins una distància de 200 m. de les 

carreteres de circumval·lació. En aquestes àrees perifèriques, 

el Pla limitava tan sols la superfície de la parcel·la (5.000 

m2), la superfície edificable (20%) i la necessitat de comptar 

amb aigua, llum i evacuació d'aigües residuals. (11) 

Com ha assenyalat Sevilla, els punts bàsics 

establerts a les previsions del Pla per a la distribució de 

superfícies eren el creixement de la població i la seua relació 

amb les necessitats d'habitatge i naus industrials. Les 

previsions demogràfiques eren de 150.000 habitants per a 

l'any 2000, però a la mateixa memòria es considerava que 

podia resultar exagerada. Davant d'aquesta imatge finalista, 

la superfície de 8.928.000 m2 que havia de tenir la ciutat, es 

distribuïa de la següent forma: 

— Superfície edificable en illes tancades. 2.997.000 m2 

— Id. id. en blocs oberts ...........………...   300.000 m2 

— Id. id. per a indústries .......……..........   850.000 m2 

— Id. per a zones escolars i centres cívics.  315.000 m2 

— Id. id. zones verdes i esportives .…......   850.000 m2 

— Id. dels horts de palmeres ........…....... 1.310.000 m2 

— Id. per a vials i altres espais lliures….. 2.306.000 m2 (12) 

Per a ordenar i homogeneitzar aquestes superfícies, 

el Pla partí de la idea urbanística posada en pràctica durant 

els anys cinquanta a l'Estat espanyol que feren seua tots els 

plans d'aquella generació, consistent en envoltar la ciutat 

amb una anella de circumval·lació, la qual era, a més d'una 

carretera o d'un vial de comunicació i desviament del trànsit, 

el límit físic de la ciutat, la divisió entre els sòls de terra urbà 

i de reserva d'una banda i el sòl de terra rústic de l'altra. 

Aquest tema de la necessària clarificació dels límits de la 
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ciutat es trobava present en el primer pensament de Pedro 

Bidagor, qui, als anys quaranta, d'una forma paral·lela a les 

propostes urbanes de Cort, afirmava que 

"norma fundamental de ordenación es cerrar las ciudades con 

cercas, con tapias o con alamedas, con lo que querais, pero desde 

luego cerrarlas. No puede consentirse que mientras tenemos solares 

en las ciudades, en el centro de las ciudades, se construya en el 

extrarradio. Esto origina la especulación de los terrenos." (13) 

I també: 

"la ciudad, como todo organismo, debe tener límites definidos. La 

limitación es de dos órdenes: una primera, del casco continuo, que 

constituye el núcleo fundamental de caracter directivo, y otra 

segunda, del conjunto del núcleo anterior y los demás núcleos 

secundarios, suburbanos y satélites que a su alrededor se 

constituyen." (14) 

El paper d'aquests nuclis satèlit, en el cas del 

municipi elxà, el van jugar amb el temps, en certa manera, 

alguns dels petits nuclis rurals distribuïts perimetralment al 

voltant de la ciutat: Torrellano (el més important), l'Altet, la 

Marina, la Foia, la Baia, etc. amb una dinàmica pròpia 

separada de la del nucli central. 

Amb els límits de la ciutat establerts pel Pla i amb 

la situació de grans àrees de reserva a llevant i al sud 

s'acomplia també, en certa manera, el consell de Baumeister 

qui, davant la dificultat de fixar el perímetre de la ciutat 

industrial, la qual en la seua rapidíssima expansió tendia a 

confondre's amb el camp, ja havia aconsellat el 1876 la 

conveniència d'adoptar un plànol de línies generals per l'àrea 

previsible d'expansió, amb la definició dels principals 

elements urbans, com ara carrers, línies de ferrocarril, zones 

industrials, canals, places, edificis públics o passeigs i, 

conforme es presentàs la necessitat efectiva d'ampliació de la 

ciutat, l'elaboració per l'iniciativa pública o privada dels 

plans de detall. (15) 

Així, doncs, completament dins els límits definitis 

pel Pla, envoltats de ciutat i carreteres de ronda, quedaven ja 

els horts de palmeres, els quals, segons el propi planejament, 

havien d'esdevenir definitivament ciutat. Així s'expressa en 

la prosa vuitcentista observada per Gozálvez, típica de la 

postguerra, des de la qual s'adornava amb retòrica i bones 

intencions la realitat quotidiana de destrucció de les 

palmeres: 

"procurando que los magníficos palmerales se incorporen a zonas 

urbanas de la ciudad y que sus espacios verdes y belleza natural 

sean para ella como un regazo maternal de alegría y esparcimiento 

en lugar de un pavoroso centinela que despiadadamente la empuje 

al cauce seco del Vinalopó." (16) 

D'altra banda, l'existència dels horts de palmeres 

com espai lliure dins la ciutat, justificava l'elevada 

densificació produïda pel Pla General. Com ha indicat 

Sevilla, la desproporció entre les zones edificables del Pla en 

relació a la superfície total ordenada, es considerava "como 

muy favorable bajo el punto de vista higiénico" i es 

justificava amb 

"la gran extensión que ocuparán como pulmón de la ciudad los 

palmerales existentes [...] unido al gran espacio libre ocupado por la 

rambla del Vinalopó que cruza la ciudad de Norte a Sur." (17) 

Respecte a la xarxa viària interior, el Pla preveia 

millorar-la mitjançant la construcció del pont d'Altamira, el 

qual ja s'havia iniciat, l'eixamplament del pont Vell, la 

construcció d'una passarel·la entre el raval de Sant Joan i el 

de Santa Teresa i la transformació en viaducte de l'aqüeducte 

de Regs de Llevant. N'era fonamental també la desviació del 

trànsit pesat per les vies de circumval·lació del nord i del 

sud, amb les quals s'assenyalava, a més, com ja hem dit, el 

límit entre la ciutat i la no-ciutat. El Pla General preveia, així 

mateix, la possibilitat d'afonar el ferrocarril com una 

"solución urbanística definitiva", però la qual no es 

considerava realitzable en el període de vigència del Pla, per 

la qual cosa es preveia un vial d'automòbils a cada costat de 

la via del tren, amb encreuaments a distint nivell en les 

carreteres d'Asp i de Múrcia. També a les vessants del 

Vinalopó es preveia la construcció de grans carreteres, 

encara que, paradoxalment, com diu Gozálvez, 

"todo ello sin dejar de ser el gran pulmón de la ciudad y la gran 

arteria de entrada de aire puro." (18) 
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06. SIGNIFICAT, CRÍTICA 

 

El model de ciutat establert pel Pla General seguia un 

esquema morfològic concèntric que contenia la ciutat 

històrica i els horts de palmeres en el centre, els eixamples 

d'arrel vuitcentista a ponent, les zones de reserva a llevant i 

l'edificació oberta d'arrel racional per tota la corona 

perifèrica. Així, mentre que l'eixample de Canales del 1924 

replegava l'herència dels eixamples d'arrel vuitcentista, el 

Pla General, projectat per arquitectes, era deutor, tant pel 

que fa als límits de la ciutat, com pel que fa al traçat dels 

barris de Carrús —amb les diagonals i corones de remat 

característiques— del canvi de rumb que donà el 

planejament a l'Estat espanyol a partir del 1903, amb el 
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concurs internacional d'avantprojectes per a la zona 

d'eixample de Barcelona i els pobles agregats. Recordem 

que a les bases d'aquest concurs es proposava la creació de 

zones límitrofs, passeigs de ronda o circumval·lació i tot allò 

que exigia l'eixamplament de les distintes zones urbanes, 

segons una nova racionalitat i una nova lògica. Com 

assenyalen Piñón i Alonso de Armiño, els nous principis de 

la cultura urbanística ja havien estat proposats en l'àrea 

cultural catalana el 1900 per Puig i Cadafalch qui, basant-se 

en postures consolidades als textos de Sitte i Stübben, 

proposà trencar la quadrícula de Cerdà, fer vies radials per a 

lligar els pobles del pla amb Barcelona aprofitant les 

antigues carreteres, fer angles aguts, carrers torts, illes 

irregulars, boscos i jardins, edificis públics aïllats, etc., a fi 

de comptes un organisme viu que tingués la llibertat i la 

varietat que li havia mancat fins aleshores. (01) 

El nostre Pla General fou l'instrument urbanístic 

mitjançant el qual es va fixar d'una manera explícita sobre el 

paper i sobre el territori una nova idea de ciutat que 

abarcava, per primera vegada a la urbanística a Elx, la 

totalitat dels barris de la ciutat. D'una banda, el Pla era el 

final del procés de l'urbanisme d'arrel vuitcentista, 

caracteritzat per planejaments parcials que reformaven 

puntualment la ciutat existent o colonitzaven i ocupaven el 

territori en base a incerts plànols d'eixample. D'altra banda el 

Pla va ser l'inici d'un nou procés, basat en múltiples 

planejaments parcials moderns d'eixamplament i de reforma, 

amb els quals es va densificar la ciutat i se'n canvià el perfil. 

En certa manera, els plànols de reforma que a ciutats com 

ara Barcelona o València (02) es feren durant la segona 

meitat del vuit-cents, d'una manera parcial i fragmentària, 

sense replegar en un plànol unitari, a Elx es continuaren fent 

gairebé cent anys després, als anys seixanta, eixamplant 

l'espai urbà públic existent i densificant la ciutat en aplicació 

de les determinacions del Pla General i en base a les 

determinacions de la Llei del Sòl.  

El Pla fou també l'encarregat de consolidar el gran 

eixample de Carrús plantejat per Quesada i Canales quaranta 

anys abans, com també els diversos barris que ja s'hi havien 

començat a formar, ja que encara que l'ocupació de la zona 

estava iniciada des de poc abans del pla, fou sobretot després 

dels anys seixanta quan començà a ocupar-se tot aquest 

territori d'una forma accelerada. A Elx, amb el Pla General, 

en perfilar, acabar i ampliar els eixamples del Pla, de Carrús 

i d'Altabix es preparava el terreny per a la gran extensió de 

la ciutat, en una bona mostra del paper planning, una 

estipulació de drets més que no pas d'obligacions, el pas 

previ per a procedir a una etapa d'edificació privada a ritme 

accelerat en una ciutat que, per la seua creixença precipitada, 

com indica Parcerisa, esdevendria terriblement 

microcefàlica. (03). 

Així, doncs, malgrat les deficiències tècniques que 

s'han imputat sovint al Pla del 1962, dins el context històric 

d'Elx tingué la importància de ser el document on per 

primera vegada es plasmaven des de l'administració pública 

municipal d'una manera sistemàtica i ordenada les previsions 

de transformació del conjunt de la població, les quals fins 

aleshores s'havien donat només d'una manera fragmentària i 

aleatòria, a base de plànols de barri o de fragments 

d'eixample. Així mateix, després del Pla General, i basant-se 

en les seues determinacions, foren abundants els plànols de 

noves alineacions per a moltes zones i carrers del poble vell: 

Santa Anna, Sant Josep, Nou de Sant Antoni, Giménez 

Diaz, etc., de manera que mentre als anys quaranta les 

reformes més importants foren l'obertura de carrers exnovo, 

als anys seixanta fou la d'ampliació dels carrers existents, 

fins i tot moltes vegades en una quantitat mínima, un metre o 

cinquanta centímetres. (04) 

Des del punt de vista disciplinar, encara que no 

podem dir que hi hagués al Pla d'Elx cap influència directa 

dels grans plans urbanístics fets a l'Estat espanyol després de 

la guerra, sí que hi podem trobar alguns temes idèntics als 

del Pla de Madrid redactat per Bidagor entre els anys 

1942-46, probablement el que més influència tingué arreu 

l'estat per la seua vocació de model i la personalitat i càrrec 

públic de l'autor. Recordem breument que els punts 

fonamentals plantejats al Pla de Madrid foren la capitalitat 

de la ciutat, l'ordenació ferroviària, els accessos, la 

zonificació, la ciutat antiga i la reforma interior, l'acabament 

de l'eixample, la definició d'un nou eixample en la 

prolongació de la Castellana, el tractament de l'extrarradi i 

els suburbis, la definició dels límits de la ciutat i dels anells 

verds, l'ordenació de la indústria i la creació de poblats 

satèl·lits. (05) Certament, al Pla d'Elx hi ha alguns temes 

idèntics als que hem esmentat, com ara els límits de la ciutat, 

els anells verds, les penetracions viàries o la zonificació 

industrial, però aquesta presència segurament es devia més 

al fet que aquests temes formaven part de la cultura 

urbanística general bàsica del moment que a la voluntat o 

coneixement tècnic dels nostres arquitectes municipals. Com 

assenyala Terán, en molts cassos els plans urbanístics 

espanyols responien a preocupacions poc erudites i més 

immediatament operatives, les quals encara no havien 

assimilat les ensenyances de la doctrina urbanística ni havien 

incorporat totes les exigències de la Llei del Sòl. Així, per a 

Terán, el d'Elx 

"parece redactado desde una tradicional práctica municipal, con 

mentalidad en gran medida de plan de extensión, con mucha 

atención puesta en temas ligados a la inmediata concesión de 

licencias, tales como las edificabilidades, alturas, retranqueos, 

voladizos, etc. y nulo bagaje conceptual ni planteamientos teóricos 

acordes con la doctrina 'moderna'." (06)  

Per la seua banda, Gozálvez considera que el Pla 

del 1962 

"es el responsable de la configuración actual de la ciudad, pues bajo 

su influencia el casco urbano ha doblado su censo, aparte de una 

influencia futura al ser aprovechadas en la revisión, unas veces por 

acertadas, otras por hechos consumados, bastantes de sus líneas 

directrices." (07) 

Sevilla es mostra d'acord amb Gozálvez, però 

subratlla el fet que el Pla General no era "el responsable 

exnovo de la situación urbana de Elche", sino que 

"el desarrollo urbano de Elche entre 1924 i 1961 sufre una serie de 

cambios importantes que serán los que determinarán en gran 

medida las directrices del crecimiento urbano consolidadas en el 

Plan." 

Sevilla cita com antecedents del Pla General els 

diversos episodis ja vists per nosaltres: la construcció de 

barris sobre els horts als anys vint, el moviment de defensa 

dels horts, el plànol d'eixample de Canales i les Condicions 
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per a l'edificació del 1924, el decret de protecció dels horts 

del 1933, les Ordenances de la construcció del 1949, les 

Ordenances dels horts del 1951 i els plans per als diversos 

barris del Pla de Sant Josep, Carrús i Altabix projectats entre 

el 1934 i el 1957. Sevilla considera que el Pla replegava 

"todas las tendencias del desarrollo urbano de Elche en aquellos 

momentos" 

i tancava, mitjançant les vies de circunval·lació,  

"el espacio urbano y urbanizable en el futuro, tratando de 

concentrar el crecimiento de la población, fundamentalmente con el 

incremento de los volúmenes y alturas de edificación." (08) 

El Pla General tingué vigència entre els anys 1962 

i 1973. Les revisions del Pla aprovades el 1973 i el 1986 van 

ser, de fet, dos Plans Generals nous, força diferents tant 

entre ells com del Pla del 1962. La primera crítica pública al 

Pla del 1962 es féu aviat, el 1968, i provingué precisament 

del mateix Ajuntament en el moment d'encetar la revisió 

aprovada el 1973, com també dels autors d'aquest document 

en les consideracions preliminars. En efecte, en el moment 

d'acometre la revisió es va considerar excessiva la densitat 

prevista pel Pla, com també que hi havia un desajustament 

entre la superfície de zones verdes i la seua distribució en la 

ciutat, ja que es computaven els horts com a zona verda i 

aquests es trobaven a l'est de la ciutat, mentre que a l'oest, 

amb el 80% de la població, no n'hi havia cap, de zona verda. 

(09) En certa manera els problemes que la revisió del 1973 

pretenia resoldre es conceptuaven com errors o deficiències 

del Pla del 1962. Entre ells hi havia també la necessitat de 

solventar la mancança de zones industrials, l'eliminació de la 

convivència de la residència i la indústria, la reducció de les 

altures en la ciutat, com també 

"un Plan y unas normas claramente delimitadas, que dejasen al 

Ayuntamiento las menores dudas posibles de su aplicación y el 

menor margen de interpretación, de forma que el Plan fuese igual 

para todos", 

segons afirmava el mateix alcalde en testimoni de 

l'arquitecte Javier García Bellido. (10) 

A la revisió del 1970 se citava un informe redactat 

per l'arquitecte Agustín Eyries Rupérez, de la Direcció 

General d'Urbanisme, al qual s'assenyalava la nocivitat de la 

tolerància industrial en el sector oest de la ciutat, en 

convertir en polígons industrials zones planificades com a 

residencials, com també la mancança de claritat i 

jerarquització de la xarxa viària interior de la ciutat. Així, 

segons l'informe, 

"no era correcto admitir, como parecia planeado, el que siguieran 

surgiendo industrias de igual manera que las actuales ya ubicadas, 

por lo cual no existiría incentivo para acudir a ellas; el gran 

desarrollo industrial que se preveía para Elche en un futuro 

próximo exigía la previsión de zonas de amplitud suficiente para su 

instalación, con una ubicación adecuada, o sea, de manera muy 

diferente a las que figuraban en el plano de zonificación del Plan de 

1962." (11) 

Un dels punts clau per a emprendre la revisió fou 

precisament el fet que es consideràs ja com a cosa nociva el 

tractament permissiu de les zones industrials. Així, segons 

l'Ajuntament, la nova dotació de zones industrials constituïa 

"por si sola suficiente argumento para urgir una revisión del 

planeamiento, ya que su inadecuación es un peligro para el futuro 

económico de Elche, por la marcha de las indústrias fuera del 

término, o para el futuro urbanístico, dado que las presiones de 

demanda de suelo obligan al Ayuntamiento a conceder licencias de 

ampliación y ubicación de industrias en lugares manifiestamente 

impropios." (12) 

Una altra crítica habitual al Pla General ha estat el 

fet que es limitàs a replegar situacions existents, sobretot pel 

que fa a la zonificació, respecte a la qual ja el 1974 deiem 

que 

"desde una perspectiva histórica, se nos aparece más como 

institucionalización de una situación de hecho que como previsión 

de una distribución futura de actividades y densidades de 

población." 

Tanmateix, també aleshores consideràvem ja que el 

Pla 

"en el momento de su aprobación fué un hito de indudable 

importancia, en cuanto hacía aparecer por primera vez este 

elemento de vital importancia en toda política urbanística." (13) 

Des del punt de vista disciplinar i en relació amb l'urbanisme 

espanyol de l'època, Fernando de Terán fou un dels primers 

autors que a la seua obra de 1978 Planeamiento urbano en 

la España contemporánea, elogià el Pla General d'Elx, però 

més per la seua gestió i subjecció a la Llei del Sòl que per la 

bondat disciplinar del document en si mateix. Terán 

contraposava Elx a moltes ciutats de l'Estat espanyol —

Màlaga, Alacant, Gijón o Vigo— les quals es 

desenvoluparen als anys seixanta al marge de la legalitat, 

amb un total menyspreu del marc jurídic: 

"Sólo a título de ejemplo de lo que quiero significar, y en función 

de mi conocimiento personal, que no puede ser, evidentemente 

exhaustivo, me atrevería a señalar el caso de Elche, donde una 

voluntad municipal, permanente durante todo el período, ha 

permitido un desarrollo ordenado, sin aberraciones y sin 

ilegalidades, y ha conducido finalmente a una revisión del Plan 

General para dar paso a unas previsiones nuevas de suelo que 

hagan frente a una nueva etapa. Elche me parece un ejemplo muy 

claro de desarrollo urbano, de acuerdo con los principios de la Ley 

del Suelo, compaginados con aquella 'mentalidad de ensanche' que 

rigió el primer tipo de planes generales salidos de ella. Vista desde 

el aire, Elche manifiesta de modo bien palpable esa forma de 

desarrollo y la fidelidad a su Plan General, muy característico, por 

otra parte, de la época que nos ocupa, por la clara disposición 

cerrada de las áreas de extensión (reserva urbana) alrededor del 

núcleo antiguo, y la nítida delimitación final de las mismas por un 

'perímetro urbano' (coincidente a tramos con una vía perimetral) 

que señala sin transición y sin desparramamamientos de edificación 

el final de la compacidad urbana y el principio del suelo rústico. Si 

la actual Elche no es mejor, no se podrá decir (contrariamente a lo 

que ocurre con la mayoría de las ciudades españolas) que la culpa 

máxima es de los Ayuntamientos que han dirigido su crecimiento, 

sino, en todo caso, a la mediocridad de su plan." (14) 

Sevilla, des de la seua postura economicista i, 

aleshores, d'interés polític de partit, ironitza sobre l'opinió de 

Terán, tot considerant-la feta, justament, "desde el aire." A 

canvi, des d'un punt de vista exclusivament social i polític, 

considera Sevilla que el Pla era responsable d'allò que eren 

per a ell 

"los cuatro mayores defectos que presenta en la actualidad Elche: 

una densidad urbana brutal en algunas zonas, provocada por el 

excesivo volumen de edificación otorgado en el mismo; una red 

viaria insuficiente en las zonas que en aquellos años estaban aún sin 
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consolidar, sobre todo Carrús; una provisión de zonas verdes en la 

margen derecha del Vinalopó 'mezquinas' e insuficientes; y una 

dotación de espacios públicos y servicios insuficientes." (15) 

Pel que fa als interessos presents en aquells 

moments, Sevilla considera que el Pla, tret dels propietaris 

dels horts de palmeres, satisfeu tots els sectors de la burgesia 

il·licitana, els quals van veure valorades les seues propietats, 

amb una ordenació mínima. Els propietaris del sòl de terra 

consolidaren el seu dret a edificar, s'incrementà el volum 

màxim edificable i les superfícies a cedir foren mínimes. La 

burgesia i petita burgesia industrial a penes tingué traves per 

a l'expansió, tant per la ciutat com pel camp immediat, i els 

polítics vinculats a l'aparell del poder pogueren presentar 

l'aprovació del Pla com un triomf personal. (16) 

Però, a fi de comptes, com assenyala Terán, el Pla 

del 1962 era un pla operatiu i, en tant que document tècnic, 

no era sino allò que calia fer a Elx des de feia un segle. 

Certament, hi mancava qualitat tècnica i disciplinar. I, amb 

tot, es té la sensació que amb el Pla General del 1962, com 

en altres ocasions de la història urbana d'Elx, ens trobem 

amb un document que, malgrat la gran diferència existent 

entre el nostre ambit cultural i el d'un autor com ara Lowdon 

Wingo, li donava la raó quan l'americà, aquell mateix any 

del 1962, exposava la permanència en el temps de la 

búsqueda de solucions a problemes urbans que eren ja d'una 

època passada: 

"durante los últimos años, tanto los teóricos como los políticos que 

se mueven en la escena urbana han experimentado la sensación 

creciente de que su forma de enfocar los nuevos problemas 

urbanísticos no era la más adecuada. Los artífices del planeamiento 

han tratado de resolver el problema de la ciudad que fue, como 

generales brillantemente equipados para combatir en una guerra 

pasada. Las perspectivas reflejan a menudo problemas pasados que 

siguen persistiendo en la superficie social, incluso a pesar de que 

sus causas hayan sido transformadas, sustituidas o incluso hayan 

desaparecido tiempo atrás. Estos resíduos de épocas anteriores, 

operando a través de nuestra concepción del fenómeno, de los 

sentimientos que éste nos despierta, de nuestra elección de las 

directrices bajo las que queremos inducir la evolución de nuestra 

sociedad urbana, han influido especialmente en el desarrollo de la 

política de organizacidn y explotación del entorno físico de la 

ciudad." (17) 

I, certament, per a ser un bon urbanisme d'arrel 

doctrinal racionalista, no considerava prou estrictament la 

zonificació i l'esquema viari, ni s'estructurava suficientment 

el traçat urbà i els espais lliures; també li mancava interès en 

els estudis previs, ja que, com ja hem vist, si es feren els 

documents d'informació fou per que els reclamava el 

ministeri, i, amb tot i això, ja es considerava que aprofitaven 

per a ben poca cosa, perquè no res anava a canviar del Pla. 

Cal pensar, però, que el Pla d'Elx era hereu de l'urbanisme 

del segle anterior i del comportament urbà de la ciutat durant 

les primeres dècades del nou-cents. Es volia una norma 

immediatament aplicable, com ho havia estat l'eixample de 

Canales i, amb tot i això, suposà un gran esforç de definició 

de normativa i d'alineacions i zonificacions, un document 

que, vistos els antecedents, es trobava molt per damunt d'allò 

que es podia esperar a Elx. La qüestió, per tant, caldria 

centrar-la en el fet que el creixement demogràfic de la ciutat 

va deixar obsolets els plantejaments del Pla, no en el fet que 

els seus supòsits teòrics fossen més o menys 'anticuats'. 

També, certament, com assenyala Fernández Alba, la 

legislació que canalitzà i emmarcà el creixement urbà dels 

anys seixanta no afavoria cap model de ciutat que permetés 

la coherència individual i social en les nostres comunitats. 

(18) I també és cert, en fi, com assenyala Joan Antoni 

Solans, que manca una anàlisi seriosa i desapassionada de 

l'urbanisme espanyol dels anys cinquanta i seixanta ja que 

"la gente joven habla con frivolidad de aquel período, sin pensar en 

los que estábamos en aquel tiempo gestionando, controlando e 

intentando corregir, a pesar de que los años no eran los que 

deseábamos desde el punto de vista urbanístico. Me sorprenden hoy 

las alegrías con que se juzga parte de aquel proceso cuando no se 

conoce la dimensión del desarrollo urbano y las tensiones que 

aquello podía provocar." (19) 

De tots els aspectes del Pla que venim esmentant, 

els que van tenir una repercussió més important i definitòria 

en la forma i l'imatge de la ciutat foren l'elevat aprofitament 

urbanístic i les grans altures reguladores màximes permeses, 

ja que implicaren una profunda transformació urbana que, 

com hem dit, vingué acompanyada d'un important canvi 

tipològic dels habitatges. Certament, la lleugera disminució 

de les altures màximes portada a terme el 1973 tingué poca 

incidència en la configuració de la ciutat i, tot plegat, 

aquestes previsions van suposar en els anys posteriors al Pla, 

durant moltes dècades, la redefinició de tota la població i 

l'inici d'un procés de conversió en quelcom que es pot 

assemblar a una gran ciutat. Així, d'aquella clara tipologia de 

casa de planta baixa que hem descrit, caracteritzada per 

l'entrada de carro central, amb una porta ampla i alta que 

sempre es trobava oberta, i el gran corral situat en la part 

posterior, en el centre de l'illa, es va passar a cases de pisos 

on els habitatges s'estructuraven amb les peces al voltant 

d'un estret corredor i obtenien la llum i la ventilació de petits 

celoberts. Com a conseqüència del fet que a la ciutat 

començaren a notar-se els efectes del revifament econòmic a 

l'Estat espanyol, el canvi tipològic dels habitatges fou 

rapidíssim, com també ho fou el de l'escena urbana. Així, es 

van asfaltar els carrers d'Elx, la major part dels quals encara 

eren aleshores de terra, s'hi col·locaren voravies, s'hi 

instal·là l'enllumenament públic i s'hi començà a estendre 

l'automòbil tot arreu, com també a multiplicar-se tota mena 

de comerços i establiments del sector terciari. El paisatge 

urbà començà a ser un altre completament diferent. 

Amb aquella profunda transformació urbana, l'inici 

de la qual cal situar a Elx a principi dels anys seixanta, 

coincidint amb el Pla General, una transformació que només 

a final del segle XX, s'ha començat a assentar, canviaven 

també les relacions entre la gent del poble i les estructures 

social i econòmica. La vida urbana passava a ser una altra. 

La ciutat, l'habitatge i els comportaments dels habitants d'Elx 

canviaven d'una forma radical, com mai abans no ho havien 

fet. No res seria igual a la nostra ciutat després d'aquells 

anys. Fins i tot la llengua dels elxans, a partir d'aleshores, 

després de set segles, començava a ser una altra. Certament, 

com deia Leira ja el 1987, parlar de l'urbanisme de fa vint o 

trenta anys a l'Estat espanyol és parlar de la prehistòria, ja 

que la història a penes si va començar abans d'ahir entre 

nosaltres. (20) 
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4.03. DESENVOLUPAMENT DEL PLA GENERAL 

 

El desenvolupament del Pla General d'Elx als anys seixanta 

coincidí amb una època durant la qual la urbanística, 

esdevinguda ja planejament urbà i territorial, visqué un 

moment optimista general a tot Europa. A meitat de la 

dècada, segons Peter Hall, hi hagué una intensa activitat de 

planejament urbà a escala regional i local i els planificadors 

prepararen grans plans estratègics per al desenvolupament i 

la reestructuració de regions urbanes grans i complexes. A 

Gran Bretanya es publicà, el 1964, el South East Study i, el 

1967 la South East Strategy, els quals conduiren al Strategyc 

Plan for the South East del 1970. A França, en aquesta 

mateixa època, aparegué el Schéema Directeur per a la regió 

de Paris. Als Països Baixos, s'enllestiren les propostes per a 

la "desconcentració concentrada" en Randstad-Holland. I, a 

més d'aquests grans exemples regionals, assenyala Hall, hi 

hagué centenars d'estudis sub-regionales i plans per a noves 

poblacions i noves ciutats, acompanyats per una explosió 

d'estudis tècnics. (01) 

En el marc dels grans projectes de planejament, la 

major fortuna del nostre Pla General i el seu elevat grau de 

desenvolupament efectiu, provingué del fet que les seues 

determinacions, gairebé reduïdes, com hem vist, a un plànol 

d'alineacions i vials i a unes ordenances clares i completes, 

van permetre en el seu àmbit l'actuació immediata i 

contundent d'una iniciativa privada que requeria de pocs 

límits institucionals a les seues actuacions, conseqüentment 

amb la política econòmica liberal recomanada pels 

organismes internacionals a l'Estat espanyol a partir del 

1960. Aquesta necessitat d'un exigu marc urbanístic i d'una 

gran llibertat d'actuació en la ciutat, fou especialment sentida 

a Elx, on el desenvolupament industrial continuat durant tot 

el nou-cents prengué una fortíssima espenta ja des dels 

últims anys cinquanta i es concretà en un allau d'immigrants 

atrets per la puixant indústria del calcer, com també en una 

espectacular creixença de la indústria de la construcció. 

Als primers estudis del Pla General es preveia un 

desenvolupament en dues fases. La primera, de vint anys, es 

dedicaria a l'execució de les reformes interiors del 

Rerapalau, el carrer de l'Àngel, la plaça del Mercat i la 

prolongació de vies, a més de la dotació de serveis d'aigua i 

clavegueram i la urbanització dels nous barris i construcció 

d'una estació depuradora. En la segona fase, per als quinze 

anys següents, es continuaria amb les reformes interiors i la 

urbanització de les noves zones, a més de la realització de 

serveis públics. Tanmateix, al pla d'etapes definitiu del Pla 

només es van fer previsions de l'evolució de les necessitats 

de noves vivendes, superfícies que caldria urbanitzar per a 

construir-les i previsions de superfície industrial, i tot això 

només per als vint anys següents. (02) 

Tanmateix, a penes sis anys després, el mateix 

Ajuntament considerà que la realitat ja havia superat totes 

les previsions i es plantejava la revisió del Pla. En efecte, 

dos anys després de ser nomenat alcalde, el 19-10-1968, 

Vicent Quiles féu una moció on exposava 

"la conveniencia de que se proceda a efectuar una revisión de las 

Normas de edificación del Plan General de Ordenación Urbana de 

la ciudad, cubriendo las lagunas que puedan existir y que la 

experiencia aconseja regular, modificar y suprimir aquellas Normas 

cuya vigencia no se considere aplicable." 

Una de les coses que es perseguia, com hem dit, 

era la creació d'una zona industrial on ubicar les indústries 

del calçat, les quals es trobaven barrejades amb zones 

residencials i generaven conflictes que es pretenien evitar 

amb la concentració d'aquestes activitats industrials. (03) 

El contracte per a fer aquesta primera revisió del 

Pla es signà el 06-06-1969 amb un equip pluridisciplinar 

encapçalat per l'aleshores jove arquitecte Javier Garcia 

Bellido, qui treballava en la Direcció General d'Urbanisme. 

La revisió fou aprovada inicialment per l'Ajuntament el 

17-07-1972 i definitivament per ordre ministerial del 

29-09-1973. (04) Aquesta revisió del Pla aprovada el 1973, 

com la posterior del 1986, se n'ixen de l'àmbit temporal que 

hem marcat per al nostre estudi, obeeixen a condicionants 

tècnics i polítics diferents i no podem entrar a considerar-les 

en aquestes pàgines. Anotem, però, que, malgrat les 

revisions esmentades, la ciutat resultant de l'aplicació del 

planejament a Elx durant els anys seixanta, setanta i part dels 

vuitanta ha estat el model de ciutat previst pel Pla del 1962. 

Així, des de la perspectiva de la ciutat actual, fou el Pla del 

1962 el que se'ns mostra avariciós amb les zones verdes i 

generosíssim amb l'edificabilitat. Moltes de les seues 

previsions no foren executades fins ben avançada la dècada 

dels vuitanta, com ara places i jardins públics en zones 



 624 

urbanes consolidades o també la gestió i construcció de 

molts nous barris, els anomenats Sector Tercer, a Altabix, i 

Sector Quint, al Pla de Sant Josep. D'altres previsions no ho 

han estat mai en la forma com es preveia al Pla, com ara el 

desenvolupament de la major part de les zones de reserva. 

Tanmateix, durant el temp de vigència del Pla, fins el 1973, 

es van redactar nombrosos plans parcials i especials per a les 

zones ja consolidades del centre de la ciutat i immediates al 

centre, on, generalment, s'elevaven les altures encara més 

d'allò permés pel Pla. Així es feren els plans del Rerapalau 

(1965 i 1974), el de la Glorieta de José Antonio (1965), el de 

la plaça de María Guerrero (1968), el del Quarter Vell 

(1968), el del Raval (1968), el de la Vessant de Llevant del 

Vinalopó (1968), el del Polígon Industrial d'Altabix (1968), 

el del Polígon dels Palmerars (1968) el de la plaça del 

Mercat (1969), el de Zumalacárregui (1971), el de les Illetes 

(1972), el de la Pescateria (1972), el de la plaça del 

Generalísimo (1972), el dels Palmerars (1972), el de l'hort 

del Xipreret (1972) i el de Ripoll (1973). Alguns d'ells no es 

van aprovar mai definitivament o no es van executar, però la 

major part es va gestionar i es va acabar, si més no en part, 

d'una forma més o menys polèmica, durant els anys 

seixanta, setanta i vuitanta. També es feren nombrosos 

projectes de reforma de les alineacions dels carrers antics, 

com ara de la Corredora, el 1962, de la carretera d'Alacant, 

camí de Candalix, carrers de Pizarro, d'Eugeni d'Ors, de 

l'Abad Pons i del Pont dels Ortissos i de la plaça del 18 de 

Juliol, tots ells el 1963, del carrer de Jiménez Díaz el 1968, 

etc. (05) 

Després de l'execució d'una gran part d'aquest 

planejament i de la liquidació de la part més superficial i 

visible de l'aparell polític i ideològic del franquisme, devers 

el 1977-79, amb el canvi polític que s'hi donà arreu l'Estat 

espanyol i amb uns resultats electorals que donaven un clar 

predomini del Partit Socialista a l'Ajuntament, s'inicià a Elx 

una nova fase en la urbanística i la construcció de la ciutat 

que es caracteritzà, encara que només durant les quatre 

primeres legislatures (1979-1995), per l'intent de 

"reconstrucció" d'una nova imatge urbana, després de la 

desaparició dels grans monuments històrics durant la guerra 

i de la destrossa urbanística dels anys seixanta i setanta. Per 

a aquesta tasca, al marge de la seua bondat disciplinar i del 

seu grau d'execució, en foren símbols el Catàleg i la 

conservació d'edificis protegibles (1980-82) i la urbanització 

de la avinguda de la Llibertat (1979-1999). Però aquesta sí 

que és ja tota una altra història: la de la ciutat que amb esforç 

intentavem fer des d'aquell llunyà present del 1990. 
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00. IMMIGRANTS, INDÚSTRIA, HABITATGES 

 

El Pla General del 1962 fou el document que canalitzà el 

creixement d'Elx al llarg dels anys seixanta i setanta, 

justament unes dècades en les quals a Elx hi hagué un dels 

majors ritmes de creixement poblacional de l'Estat espanyol: 

de 73.320 habitants el 1960 es passà a 147.614 el 1975 

(101,3%) y 164.779 el 1980, y de 18.633 vivendes 

construïdes el 1960, es passà a 39.297 el 1970 (110,9%) i 

62.904 el 1980. (01) També des del punt de vista de 

l'estructura productiva, devers el 1970 les activitats 

industrials eren ja la característica més rellevant de la ciutat 

d'Elx, ja que treballaven en la indústria 26.032 persones, el 

58,6% de la població activa i, com assenyala Gozálvez, 

encara que a Elx s'hi donava la funció industrial des de feia 

segles, aquesta tenia unes característiques artesanals o 

preindustrials molt diferents a l'especialització de la segona 

meitat del nou-cents, fenomen produït només en el segle XX 

i desenvolupat de forma extensiva en les últimes dècades. 

(02) 

La capacitat d'habitatges de la ciutat augmentà pel 

desenvolupament superficial, però, sobretot, per l'augment 

en altura d'uns edificis situats sobre un extens territori ja 

urbanitzat mínimamement, amb la qual cosa es pogué 

absorbir i allotjar en condicions dignes, amb una certa 

facilitat, la major part de l'important allau d'immigrants que, 

procedents de Múrcia, d'Andalucia, de la Manxa, 

d'Extremadura, etc., arribaren a Elx durant els anys seixanta 

i ajudaren a fer de la nostra una ciutat obrera, gran i oberta, 

on no mancava la feina ni el negoci, una ciutat amb un 

accelerat ritme de producció industrial i un elevat índex de 

consum de béns de tot tipus. A més d'aquesta immigració 

provinent de les regions de la meitat sud de l'Estat espanyol, 

també fou important aquests anys el trasllat de grans masses 

de població del camp d'Elx a la ciutat, amb una gran 

necessitat d'habitatges. Tot plegat, aquesta població s'hagué 

d'absorbir als eixamples de la ciutat, una gran part d'ells 

encara amb cases de planta baixa, més o menys 

autoconstruïdes pels barris extrems de Carrús, i una altra 

gran part, amb blocs d'habitatge o cases de pisos produïts en 

sèrie, ràpidament. 

En aquest procés, a partir dels anys seixanta, 

després del Pla General, començaren a donar-se a Elx els 

processos de segregació i divisió funcional, diverses 

especialitzacions del territori urbà, etc. propis de la ciutat 

racional, sobretot amb els habitatges situats vora la carretera 

d'Asp i les indústries per la de Crevillent, vies que es 

consolidaven com a eixos centrals de barris amb una certa 

especialització funcional. També començà a haver-hi àrees 

específicament industrials, anomenades "polígons 

industrials", com ara el d'Altabix, enfront de la ciutat 

esportiva, el del carrer de Sor Josefa Alcorta al barri del 

Canal i el de Carrús, ja dels anys setanta, al nord-oest dels 

eixamples de Carrús. Aquests anys, la ciutat esdevingué com 

mai una càsquera, pellorfa o closca per a la producció, la 

Production shell referida pels urbanistes americans com ara 

Lowdon Wingo i Harvey Perloff, en un intent d'ampliar el 

concepte de recurs als múltiples aspectes del medi ambient 

urbà. (03) Especialment, els carrers esdevingueren com mai 

abans, una cadena de muntatge, sobretot perquè per les 
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característiques de la indústria elxana, fonamentalment del 

calçat, el treball a domicili ha estat un fenomen 

consubstancial amb l'evolució de la indústria. L'operació de 

l'aparat fou la forma típica de desenvolupar distintes tasques 

que, per les seues poques possibilitats de mecanització i 

d'innovació, han estat efectuades tradicionalment fora de la 

fàbrica, (04) amb nombrosos encarregats de repartir i 

replegar la feina arreu la ciutat. 

El 1984, a l'avanç de la revisió del Pla es 

remarcava la gran importància del treball a domicili com una 

de les característiques estructurals del sector del calçat: 

"Una mapificación de las licencias industriales de escasa entidad 

(una máquina cosedora, etc.) muestra la dispersión por toda la 

ciudad, y lo que es más importante, en todo tipo de edificio, de la 

industria del calzado. Esta dispersión genera un tráfico constante de 

camionaje de pequeño tonelaje por toda la trama viaria que, en 

frase acertada, convierte la red viaria de Elche en elemento 

importante de una cadena de montaje. Trabajo domiciliario que a su 

vez comporta dificultades importantes en el tratamiento normativo 

de los usos y actividades industriales." (05) 

En aquest context, no gaire diferent vint anys 

arrere, el Pla General del 1962, com hem vist, potser 

sàviament, tendí a no segregar els usos industrials dels 

residencials als eixamples noucentistes del Pla de Sant Josep 

i de Carrús, mentre que al centre antic, mitjançant diverses 

remodelacions, com ara les del barri dels Filadors o 

Rerapalau i les Illetes, les dels carrers de l'Àngel i 

l'Alpuixarra, eren expulsats els antics habitants de la zona 

per l'elevació de l'aprofitament urbanístic, l'elevació del preu 

del sòl de terra i el preu dels pisos, i l'interès que tenien els 

propietaris en expulsar els llogaters, derrocar els edificis i 

fer-ne de nous. Arreu la ciutat, l'existència del "palmerar" 

com a pretesa zona verda, s'utilitzà per a justificar un intens 

procés de revalorització del sòl de terra urbà. (06) 

Una de les transformacions urbanes produïdes per 

la creixença industrial fou la construcció d'indústries dins la 

ciutat i la seua expulsió posterior cap a la perifèria, enllà 

l'anella de circumval·lació, aprofitant la permisivitat de la 

normativa industrial del Pla. En efecte, al llarg dels anys 

seixanta, els establiments industrials, bé reconvertits, com 

ara en el cas de les fàbriques d'espardenyes, bé ampliats i 

amb grans necessitats d'espai i extenses superfícies, es van 

desplaçar i es van estendre, primer, gràcies a la tolerància 

industrial del Pla, per les illes d'edificació dels barris del Pla 

de Sant Josep i de Carrús, de grans dimensions, ben 

urbanitzades i ben comunicades; i després, una vegada 

colonitzat aquest territori, pel camp immediat a la ciutat, 

vora les carreteres de la Casa del Lleó, Matola, Alacant, 

Crevillent, Dolors, Asp, etc., tot formant pseudo-polígons 

industrials sense cap infraestructura urbana. Aquest 

desplaçament féu que cap al 1970 la industria a Elx hagués 

desaparegut gairebé del tot del centre històric i els seus 

solars foren ocupats a poc a poc per edificis de comerços i 

habitatges, en una important operació immobiliaria i 

d'especulació del sòl de terra. (07) Com indica Sevilla, els 

mateixos crèdits que van permetre el funcionament de les 

activitats industrials es van fer sobre l'aprofitament 

urbanístic dels solars on es trobaven ubicades les indústries. 

Al mateix temps, molts dels processos d'ampliació industrial 

comportaren l'expulsió d'aquestes activitats cap a la perifèria 

i es van finançar amb la venda dels solars de les antigues 

edificacions industrials. (08) 

Pel que fa a la promoció immobiliària, el procés 

d'urbanització dels barris de Carrus posà en mans d'uns pocs 

propietaris els terrenys per a edificar. Això, ja el 1968, 

provocà queixes a les fulles de la premsa, en un estil que 

recordava llunyanament els articles sobre temes urbans dels 

anys vint: 

"No se puede continuar edificando sin contar con mayor número de 

plazas y jardines, con zonas deportivas y dedicadas a la población 

infantil; existir espacios grandes de terrenos con miras a la 

especulación y continuar con el déficit angustioso de viviendas por 

encarecimiento del suelo; seguir con calles estrechas, sin valentía 

de abrirlas amplias y con alturas armónicas y adecuadas." (09) 

Però en contrast amb aquestes propostes de 

modernització, allò més tipic de la construcció a Elx foren 

les petites promocions puntuals que transformaven l'espai 

urbà (10) aprofitant la conversió de les antigues cases de 

planta baixa en edificis de pisos als quals podien fer-se dues 

o tres vivendes per planta —ço és, un total de entre tres i 

setze noves vivendes i baixos comercials, segons la 

dimensió de la façana— on abans hi havia només una sola 

casa. 

Però la densificació de la ciutat d'Elx després del 

1962 no era només una operació especulativa, com s'ha 

remarcat sovint, sinó també una opció de cultura urbanística, 

una manera de desenvolupar la ciutat de forma compacta, 

hereva de la Disciplina clàssica, com observa Terán, comuna 

a moltes ciutats europees posteriors a la segona guerra 

mundial. La visió economicista de la ciutat, com ara la de 

Sevilla, o l'emotiva que nosaltres mateixos hem practicat, 

(11) han estat, en alguns aspectes, ingènues o parcials, ja que 

han parat esment tan sols en els fenomens de densificació 

urbana, considerant-los dolents per l'especulació i la pèrdua 

de referències formals que comportaven, però sense tenir en 

compte una certa qualitat de l'espai i riquesa dels teixits 

urbans resultants, la qual cosa era un component important a 

considerar des del punt de vista urbanístic. Tampoc 

consideràrem les possibilitats que la ciutat concentrada, 

densa, amb ordenacions segons alineacions de vial, tenia per 

a la creació de tal ciutat, fins el punt que, com s'ha observat 

per a diferents eixamples d'arrel vuitcentista, com ara el de 

Barcelona, malgrat els problemes originats i els pobres 

resultats obtinguts, calia densificar els teixits urbans, per tal 

d'obtenir-ne una qualitat ciutadana. En el nostre cas, a Elx, 

difícilment podrien haver-se desenvolupat les tendes, 

botigues, locals d'espectacles, etc. que caracteritzen a finals 

del segle XX els barris del Pla de Sant Josep, de Carrús i 

d'Altabix, ni res de tot allò que conforma la complexitat 

urbana de la ciutat actual, en aquell eixample de cases de 

planta baixa, d'arrel camperola, amb unes densitats 

poblacional i edificada tan baixes que no permetien agrupar 

els habitants necessaris per a utilitzar els serveis urbans. 

D'altra banda, i amb aquest procés de densificació, el Pla 

General va deixar definitivament oberta la creació de noves 

centralitats a Elx en l'espai del marge dret del Vinalopó, en 

un procés que s'inicià devers la meitat dels anys setanta, 

especialment amb l'intensificació de la funció comercial i la 

creació de grans magatzems, procés que fins a les darreries 

del segle XX continuà desenvolupant-se en una dinàmica 
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expansiva que ha fet que l'eixample haja desplaçat, 

ampliant-les, les funcions del centre tradicional. 
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01. PODERS PÚBLICS 

 

En l'intens procés de transformació de la ciutat produït a 

partir dels anys seixanta, el paper que han jugat els poders 

públics a Elx, sobretot el municipal, com assenyala 

Gumersindo Ruiz, no ha quedat reduït a les previsions 

contingudes en els pressupostos, sinó que l'Ajuntament, com 

representant unes vegades i com a àrbitre d'altres, de 

presions i interessos, ha tingut un paper protagonista i una 

responsabilitat clau en la forma que ha pres el creixement 

urbà. (01) Especialment després de l'aprovació del Pla 

General el 1962, com assenyala Sevilla, el paper de 

l'Ajuntament com agent urbà públic i inclús "privat" va ser 

determinant en el procés urbà, tant per les seues accions com 

per les seues omisions. (02) Aquestes observacions son 

certes, però no soles per als anys seixanta, ja que si ens 

remuntem en el temps, malgrat les òbvies diferències socials 

i productives, podem enllaçar aquestes actuacions amb al 

paper cabdal que, com hem vist, va jugar històricament el 

Consell d'Elx en la transformació de la ciutat i, ja al segle 

XX, també en el seu creixement, a partir, si més no, del 1911, 

quan el mestre d'obres Pere Navarro va redactar el plànol per 

al barri del pont Nou. Certament, aquest protagonisme es va 

accelerar sobremanera després de la guerra d'Espanya, per 

les característiques socials i polítiques dels ajuntaments 

franquistes d'Elx i per la importància de l'infraestructura 

tècnica amb què es va comptar. Aquest paper d'agent urbà 

jugat per l'Ajuntament fou especialment important als anys 

seixanta i setanta, quan s'intentà des del municipi fer certa la 

idea de Bidagor i la comissió redactora de la Llei del Sòl del 

1956, segons la qual el sòl de terra per als eixamples de la 

ciutat havia de ser de titularitat pública. El d'Elx fou un dels 

municipis que seguí aquella política, absolutament novedosa 

a l'Estat espanyol abans del 1945, d'adquisició per 

expropiació d'una gran quantitat de terrenys en sectors o 

polígons complets destinats a la urbanització i a la 

construcció d'habitatges. (03) 

En certes actuacions comptà amb el suport estatal i, 

fet i fet, es començaren a gestionar per expropiació els 

polígons dels Palmerars, per part de l'Estat, però també —

per part del municipi— del Sector Tercer, del Sector Quint i 

del polígon industrial de Carrús, els quals completaven els 

barris d'Altabix, del Pla de Sant Josep i de Carrús. De tots 

quatre, només el barri dels Palmerars es va dur a terme pel 

sistema d'expropiació fins la construcció dels habitatges, 

amb criteris, a més, propis de la doctrina urbanística 

racional, amb grans espais lliures i blocs lineals, però 

aquesta fou una actuació tipica dels organismes estatals i es 

féu arreu les ciutats espanyoles de gran i mitjana grandària. 

Tanmateix, a Elx, com a tants altres llocs, els resultats 

socials i urbanístics no han estat gens encertats i, per 

diversos motius, el dels Palmerars ha estat una gran fallida 

en convertir-se en un barri marginal difílcilment integrable 

en el conjunt de la ciutat, qüestió que s'intentà resoldre 

mitjançant l'enderroc de gairebé tot el barri i la construcció 

d'equipaments públics. Aquest poligon residencial és, doncs, 

un bon exemple a Elx de les promocions de l'Institut 

Nacional de la Vivenda del anys seixanta, etapa en la qual 

Bidagor ocupà la Direcció General d'Urbanisme (1957-

1969), i en la qual, segons Rodríguez-Avial, 

"la preparación de suelo para el Instituto Nacional de la Vivienda se 

encauzó por el camino de la expropiación de terrenos, su 

planeamiento y urbanización en polígonos emplazados en las áreas 

de influencia de importantes capitales regionales." (04) 

 

NOTES  

(01) Gumersindo RUIZ, en Martín SEVILLA, Crecimiento y 

urbanización, 1985, p. 2. 

(02) Ibídem, p. 82. 

(03) Luís RODRÍGUEZ, "Pedro Bidagor", Urbanismo, 00-09-1987, p. 

74 i 76. 

(04) Ibídem, p. 77 

 

02. ESTRUCTURA URBANA 

 

Les dues actuacions més contundents fetes des del municipi 

per a estructurar la ciutat d'Elx després del 1962 han estat la 

consolidació com a grans eixos urbans, formalitzats com a 

espais lliures amb jardins, de dos espais marginals en la 

història urbana d'Elx: la urbanització de les avingudes de la 

Llibertat i del Ferrocarril, en direcció de llevant a ponent —

seguint el traçat de la via del tren— i la canalització i 

ajardinament del riu Vinalopó, la rambla, de nord a sud. 

El traçat del ferrocarril es va fer subterrani en tota 

la ciutat als anys setanta. En un principi es convocà un 

concurs estatal per tal de transformar l'espai resultant en una 

autopista urbana, concurs al qual alguns concursants 

presentaren projectes d'autopistes elevades, amb "jardins" 

sota, segons el model americà dels anys cinquanta-seixanta 

practicat a ciutats com ara Boston. Tanmateix, amb 

l'Ajuntament democràtic, a partir des anys vuitanta, s'hi 

construí al damunt una gran avinguda, amb bulevard central, 

la qual ha estat el veritable eix de la ciutat en travessar-la de 

punta a punta i fer de nexe d'unió de les tres grans noves 

zones o barris d'Elx: Carrús, el Pla i Altabix. 

Pel que fa al riu, en lloc de construir les autovies 

que, com hem vist, preconitzava el Pla del 1962, es van 

ajardinar les vessants, relacionant-les amb els grans parcs 



 627 

urbans d'Elx — l'hort del Colomer i el passeig del País 

Valencià— i unint-les amb els vials i jardins que s'hi 

abocaven. En conjunt s'hi conformà un paisatge 

extraordinari de pins i palmeres, al qual mira tota la ciutat, 

amb un canal de gran secció al fons del llit del barranc per a 

absorbir les avingudes torrencials. 

Així, doncs, al llarg dels anys seixanta, sobre 

aquests dos eixos de coordenades, la avinguda de la Llibertat 

i el riu Vinalopó, la ciutat d'Elx quedà definitivament 

configurada en dues parts: una, a la riba esquerra del riu i 

l'altra a la riba dreta. La primera d'elles es trobava 

conformada pel poble antic i pels barris d'Altabix, 

summament dispersos encara, ço és, la vila, el raval de Sant 

Joan, el barri del Salvador, els petits eixamples crescuts al 

voltant de les carreteres d'Alacant i de Dolors, el barri de la 

Llotja, El Hogar Jardín, els barris de San Antón i dels 

Palmerars, el polígon industrial d'Altabix i diversos grans 

equipaments com ara la ciutat esportiva, l'hospital general i 

diversos instituts d'ensenyament mitjà. La ciutat de la riba 

dreta, pel seu compte, amb una extensió superficial molt més 

gran i amb una estructura urbana més compacta, contenia els 

grans barris creats al nou-cents, al voltant del setcentista 

raval de Santa Teresa —els del Pla de Sant Josep i de 

Carrús. 

 

03. LA RIBA ESQUERRA: POBLE ANTIC I ALTABIX 

 

Encara a principi dels setanta, Gozálvez observava que el 

centre tradicional mantenia el seu paper d'àrea central de la 

ciutat: 

"en la antigua villa murada y alrededores de la calle Cánovas del 

Castillo (carrer Ample) se concentra buena parte de la clase 

acomodada de la ciudad. En esta zona, y en especial a lo largo de la 

Corredora, se asienta el núcleo comercial de la ciudad, sobre todo el 

comercio ocasional, así como la casi totalidad de las entidades 

bancarias. La residencia en altura alcanza aquí una de sus mayores 

proporciones." (01) 

Per a aquest autor, a finals dels anys seixanta, la 

Corredora encara centrava la ciutat antiga, com hem vist que 

feia des de meitat del vuit-cents, amb la creació de la ciutat 

burgesa, conformant un centre comercial amb influència 

sobre la comarca del Baix Vinalopó i sobre ciutats i pobles 

de les comarques veïnes. Així mateix, a meitat dels anys 

setanta, Gozálvez observava que el caràcter terciari i burgès 

del sector de la vila murada tendia a accentuar-se, 

especialment amb la urbanització de la zona del Rerapalau. 

(02) 

Entre les nombroses modificacions que es 

produïren en la fesomia de la ciutat històrica als anys 

seixanta i setanta, aquest sector, com ja hem dit, patí el 

sventramento més important i salvatge d'aquestes dècades a 

Elx. El motiu que es donà per a la destrossa, com hem vist, 

fou la construcció del pont d'Altamira, el qual havia d'unir la 

ciutat històrica i els parcs del nord amb l'eixample de 

ponent, però en realitat fou una operació de renovació 

urbana en gran escala. (03) Tanmateix, per decret 191/1968 

del 18 de gener, el Govern declarà Conjunt 

Històrico-Artístic 

"el sector de Elche que comprende la Basílica de Santa María, el 

Alcazar-Palacio de Altamira y la Calahorra, así como fuera de este, 

la casa-palacio de Jorge Juan." 

A més, s'assenyalaven uns edificis que li donaven 

"excelencia" (sic) al conjunt: les cases dels Cosidó, dels 

Lleons, dels Ferros, l'antic Hospital i l'ermita de Sant 

Sebastià, com també, encara que no fos mencionat, el 

convent de la Mercè. (04) Tanmateix, aquest sector 

(anomenat, en castellà, "Traspalacio") comprenia tota la 

meitat nord de l'antiga vila murada d'Elx, centrada pel barri 

dels Filadors, la qual havia estat arrasada deu anys 

endarrere. Amb tot, la declaració monumental serví encara 

per a aturar les previsions d'edificis de vuit plantes en la 

zona i deixar-les reduïdes a quatre. (05) Les característiques 

de la intervenció en el Rerapalau foren básicament tres. En 

primer lloc destacava l'augment de les altures de la zona que 

el planejament urbà possibilitava, malgrat els retalls que hi 

féu la Direcció General de Belles Arts. Aquesta 

característica, però, era comuna a tots els documents 

urbanístics fets a certs llocs "clau" de la vila murada i el 

barri del Salvador. El Rerapalau es caracteritzà també per 

una morfologia urbana de grans espais oberts i grans espais 

edificats —pròpia de les renovacions urbanes de les 

primeres dècades del nou-cents— amb la qual es va 

substituir l'antiga trama de carrers, places i divisió 

parcel·lària. Això comportà, en fi, la destrucció de tots els 

edificis existents, incloent-hi cases pairals, edificis 

modernistes i arquitectures tradicionals i la seua substitució 

per l'arquitectura anodina que esdevenia comuna a tots els 

eixamples de la ciutat. 

Es important consignar que als anys seixanta 

canvià també per complet la fesomia de la Glorieta, l'espai 

central simbòlic d'Elx, en derrocar les construccions que hi 

havia i talar els arbres existents per tal de fer una nova plaça, 

la qual es pretenia més acord amb el desenvoluopament 

econòmic dels anys seixanta a Elx. 

En contrast amb les modificacions a les parròquies 

de Santa Maria i del Salvador, el raval de Sant Joan era el 

sector, com assenyala Gozálvez, (06) on menys 

modificacions es van fer els anys seixanta i setanta, ja que 

un planejament summament restrictiu només permetia la 

lenta i progressiva deterioració i desaparició dels edificis 

existents. 

Així mateix, com hem dit, el conjunt del poble 

antic es buidà d'indústries, les quals es concentraren als 

barris extrems de la ciutat. Amb dades del 1970, el mateix 

Gozálvez observa que  

"a la izquierda del río, la ciudad histórica se ha vaciado de éste 

[indústria del calçat] y otros tipos de indústrias, mientras los barrios 

extremos a la salida hacia Alicante concentran casi todas las 

grandes empresas de calzado de Elche." (07) 

Els primers d'aquests barris de llevant en direcció a 

Alacant, el de la Llotja i El Hogar Jardín, foren, com hem 

vist, l'inici de l'ocupació de la plana agrícola situada a llevant 

del poble antic i dels horts històrics. Però a aquesta primera 

fita en la creació dels barris d'Altabix, van seguir el barri de 

San Antón als anys seixanta, el dels Palmerars als setanta i el 

Sector Tercer als vuitanta, a més d'equipaments de la 

importància d'escoles de diversos nivells, un institut de 

formació professional, tres instituts d'ensenyament mitjà, un 

poliesportiu amb piscines i l'hospital general de la ciutat. 

Des del punt de vista de la fesomia urbana, 
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Gozálvez observava el 1976 l'existència de tres sectors 

distints entre si, dins dels que ell anomenava "nous barris a 

l'est de la ciutat": el barri de la Llotja, "el único con 

características industriales", el de Sant Antoni, "de vivienda 

social, en bloques abiertos" i "el barrio central, compuesto 

por chalets ajardinados de elevado coste." (08) De tots ells, 

el barri de Sant Antoni, unit a El Hogar Jardín, de xalets 

luxosos, fou, des del mateix naixement, un barri marginal i 

pobre. El 1970, el 83% dels habitants eren immigrants i el 

28% dels empleats en el sector secundari treballaven com a 

peons de la construcció. (09) 

La marginalitat i problemàtica social d'aquest barri 

es traspassà al veí polígon dels Palmerars, promogut per 

l'Institut Nacional de la Vivenda, del qual ja n'hem parlat, on 

encara avui en dia no s'han resolt els problemes de barri dur, 

marginal i conflictiu, defugit per tothom. Més enllà de tots 

aquests barris, es va construir també un poligon industrial, 

anomenat d'Altabix, i un gran recinte d'esbargiment, la ciutat 

esportiva, les quals eren les dues peces que tancaven la 

ciutat per llevant, seguint les previsions del Pla General pel 

que fa a la ronda vial perifèrica. 

 

NOTES  

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 152. 

(02) Ibídem, p. 185-186. 

(03) Gaspar JAÉN, "Sector antic de la ciutat", 1983, p. 385. 

(04) Boletin Oficial del Estado, 05-02-1968. 

(05) Gaspar JAÉN, "Sector antic de la ciutat", 1983, p. 387. 

(06) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 187. 

(07) Ibídem, p. 169. 

(08) Ibídem, p. 190. 

(09) Ibídem, p. 155-246. 

 

04. LA RIBA DRETA: PLA I CARRÚS 

 

Als anys seixanta i setanta, la transformació més important 

que es va donar als barris de ponent fou l'inici de centralitat 

que prengueren les zones pròximes al riu, aquells carrers 

projectats per Pere Navarro a començament del segle, entre 

el de la Reina Victòria i el quarter Vell setcentista, espai on 

començà una intensa renovació urbana per tal de ser ocupat 

per la burgesia. Aquesta renovació urbana dels barris del Pla 

de Sant Josep després del 1962 afectà també les fites 

històriques de la ciutat i el mateix edifici de l'antiga caserna 

de cavalleria fou derrocat per tal de construir al solar 

resultant nous grans edificis. Fet i fet als anys setanta 

esdevingué l'anomenat Centro Comercial del Cuartel Viejo, 

un conjunt d'edificis singulars de gran altura, força cuidats 

des del punt de vista urbanístic i formal, que mantingué les 

característiques de fita urbana i arquitectònica de l'edifici 

desaparegut, com també el nom popular —el quarter vell. 

Així, doncs, ja a la primera meitat dels anys 

setanta, conforme venia possibilitat al Pla General del 1962, 

el centre de la ciutat es desplaçà i s'estengué per la 

quadrícula de l'eixample de Canales, seguint, sobretot, els 

dos eixos principals, formats pels carrers de la Reina 

Victòria i de Blasco Ibáñez, enfrontats als dos ponts 

noucentistes, el Nou i el d'Altamira. Gozálvez, el 1976, 

observava que 

"el centro cívico de Elche experimenta actualmente un 

desplazamiento mediante los puentes de Canalejas y de Altamira, 

desde la orilla izquierda a la derecha del Vinalopó. Así, los 

comercios de importancia semanal u ocasional, nuevos 

establecimientos bancarios y edificios de gran confort aparecen en 

gran número a partir de la margen derecha del cauce y, sobre todo, 

a lo largo de la calle Reina Victoria; es de esperar que pronto la 

calle Capitán Cortes (prolongación del puente de Altamira) reciba 

también el impulso de gran arteria en la que se ha convertido al 

canalizar el trafico de la carretera Alicante-Murcia en dirección a la 

última." (01) 

Per a Gozálvez, el 1976, el barri del Pont Nou era 

ja continuació del sector nord de la ciutat històrica en molts 

aspectes urbans, especialment per la importància del sector 

terciari, ja que aquest era el lloc per on començaren a 

estendre's a partir del 1965 el centre comercial d'Elx i els 

inmobles burgesos, com també els edificis d'oficines, els 

despatxos de professionals lliberals, etc., sobretot pels 

carrers del Pais Valencià, de Blasco Ibáñez, de la Reina 

Victòria, de Jordi Joan i de Gabriel Miró. Malgrat això, el 

1976 encara hi romanien moltes petites indústries, les quals, 

a poc a poc, van ser expulsades de l'àrea. (02) 

Tanmateix, més enllà d'aquestes vies principals del 

barri del Pont Nou on es creava una nova centralitat, 

l'eixample de ponent continuava sent un barri obrer. Així, 

Gozálvez observava l'existència d'una elevada proporció 

d'obrers del calçat, la qual augmentava en allunyar-se del 

centre i es situava, segons zones, entre un 36% i un 47,6% 

de la població activa. (03) 

Dins d'aquests barris de ponent hi hagué també 

durant els anys seixanta, com hem dit, una certa 

especialització funcional, originant-se barris dormitoris al 

voltant de la carretera d'Asp i barris industrials vora la de 

Crevillent. Amb tot, el conjunt d'aquesta part de la ciutat 

venia caracteritzat en aquesta època per la importància de la 

funció industrial, la qual era especialment important en la 

banda de ponent, com assenyalava Gozálvez: 

"La parte de la ciudad situada al sur de la carretera de Murcia y a la 

derecha del Vinalopó se divide en dos zonas marcadamente 

distintas: una, que aproximadamente comprendería el rectángulo 

entre el Vinalopó y la calle Conrado del Campo, de carácter 

residencial; la segunda, más periférica, abarcaría el resto, en la que 

se encuentra la mayor concentración industrial ubicada en zona 

urbana. Como continuación de esta zona urbano-industrial, hay que 

contar el área al norte de la carretera limitada por la calle José Mas 

Esteve y el ferrocarril." (04) 

La conclusió de Gozálvez sobre les característiques 

de la distribució espacial de la indústria del calcer, a la vista 

de les dades del 1970, era que 

"en conjunto, las fábricas de calzado de Elche tienen una 

localización preferente por la ciudad a la derecha del Vinalopó, con 

densidad industrial creciente al avanzar hacia la periferia, en 

especial al norte de Carrús y extremo suroeste de la ciudad, en 

donde llegan a constituir verdaderos polígonos industriales. Es de 

destacar la proliferación y vitalidad de este tipo de empresas al 

mismo tiempo que su acusado minifundismo." 

Així, a ponent del carrer del Capità Antoni Mena, 

es formà 

"un verdadero polígono industrial, donde faltan casi por completo 

los edificios de viviendas y, por supuesto, los comercios." (05) 

Els barris de Carrús, per la seua banda, es trobaven 
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dividits en dos per la carretera d'Asp, anomenada, com hem 

vist, avinguda de Novelda: a un costat hi havia els barris de 

Carrús Est, els primers que van ser ocupats, i a l'altre els 

barris de Carrús Oest. Tots dos es van convertir en una gran 

ciutat dormitori durant els anys seixanta i setanta, quan van 

acollir els inmigrants que arribaven a Elx. Fet i fet, segons 

Gozálvez, el 1970, el 65% dels habitants d'aquests barris 

eren no nascuts a Elx. (06) Aquests barris de Carrús han 

estat edificats en la seua major part després del 1957. El 

1976, Gozálvez observava que mentre que a ponent de la 

carretera d'Asp abundava l'edificació antiga de tipus rural i 

l'edificació recent eren els grups d'habitatges, com ara la 

Sagrada Família i el Toscar, a llevant de la carretera d'Asp, 

predominava la construcció d'edificis, les plantes baixes dels 

quals es destinaven freqüentment a tallers o petites 

fàbriques. (07) En aquesta època encara no s'havia iniciat al 

barri el procés de renovació urbana de finals del setanta i 

dels vuitanta. Així, devers el 1970, el 87% dels edificis del 

barri tenien encara només planta baixa, en zones que 

Gozálvez definia com a "el antiguo Carrús, de fisonomía 

rural y alineaciones anárquicas", (08) les quals, però, eren 

realment el resultat de construccions del nostre segle fetes de 

qualsevol manera, sense cap plànol previ, com, ja durant els 

anys setanta, es feren, a la vora de llevant, el barri de Patilla 

i, a la vora de ponent, el barri del Cementeri, peces 

marginals de la ciutat, barris il·legals i tolerats situats a la 

vora del mateix perímetre de la ciutat oficial, ordenada, 

planificada i regulada. 

A més de les cases de planta baixa, als anys 

seixanta es van construir habitatges seguint altres models, 

dels quals ja n'hem parlat, com ara el barri de la Sagrada 

Família, de baixa densitat urbana, amb cases de planta baixa 

i pis, típiques dels poblats de colonització, o també els blocs 

unitaris del Toscar o de l'Assumpció, aplicació trivialitzada 

de les propostes del moviment modern. Posteriorment, però, 

es popularitzà la casa de pisos en solar entre mitgeres i amb 

aquest tipus s'acabà de construir, es colmatà i començà la 

renovació urbana del barri. 

A poc a poc, en aquests barris es van començar a 

construir també unes dotacions mínimes, com ara el mercat 

de la plaça de Barcelona, el qual fou inaugurat en juny del 

1970, o el mercat de la plaça de Madrid. (09) Però durant els 

anys seixanta, els grups escolars foren les construccions que 

esdevingueren els edificis clau de la configuració de la 

ciutat, especialment dels eixamples de ponent i del nord, ja 

que no soles assoliren una gran importància quantitativa, 

sinó que esdevingueren els únics edificis representatius i 

emblemàtics tant dels barris dormitori com dels barris 

industrials. Des del punt de vista disciplinar s'enten aquest 

paper jugat per les escoles en la conformació de la ciutat 

d'Elx si considerem, com assenyala Fernández Alba, que "la 

ciudad herramienta, tan querida por los tratadistas de los 

CIAM (1932)" féu que, devers els anys cinquanta i seixanta, 

"la escuela, una vez reconstruida la vivienda y la fábrica en la 

posguerra europea (1945), representaba el modelo aglutinador del 

crecimiento de la ciudad." (10) 

Altres actuacions importants en aquests barris 

foren la creació d'infraestructures en funció de la creació de 

la ciutat prevista pel Pla del 1962. Així, no fou fins els anys 

seixanta, molt de temps després de la guerra, quan 

començaren a establir-se a nivell general per a tots els 

eixamples els elements fonamentals de la urbanització: 

abastiment d'aigua potable, clavegueram, pavimentat, etc. 

Foren especialment significatius els treballs generalitzats de 

pavimentació arreu la ciutat i els eixamples, amb els quals, al 

llarg de la dècada dels seixanta i setanta l'Ajuntament 

aconseguí tenir asfaltats tots els carrers d'Elx. També els 

primers plànols generals de l'abastiment d'aigua es troben 

datats en desembre del 1962, immediatament després 

d'haver aconseguit l'aprovació del Pla General. Aquell 

Proyecto de Distribución de Agua Potable del Sector 

"Carrús Alto", signat per l'enginyer municipal Pere Alemañ, 

comprenia ja fins i tot la zona situada al nord dels carrers de 

Jaime Garcia Miralles i d'Emilio Hernandez Selva, i era una 

bona mostra de la preocupació que al llarg dels anys 

seixanta i setanta es tingué des de l'Ajuntament per construir 

rápidament la ciutat, per colonitzar els nous barris on 

s'allotjava el proletariat que venia a Elx a treballar i a viure. 

(11) 

 

NOTES  

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976, p. 152. 

(02) Ibídem, p. 187. 

(03) Ibídem, p. 188. 

(04) Ibídem, p. 153. 

(05) Ibídem, p. 168 i 169. 

(06) Ibídem, p. 246-247. 

(07) Ibídem, p. 168. 

(08) Ibídem, p. 154. 

(09) Ibídem, p. 177. 

(10) Antonio FERNÁNDEZ, "El museo catacumba", El País, 

suplement Artes, 29-10-1988, p. 2. 

(11) Proyecto de Distribución de Agua Potable, s/sig. AMENO. 

 

05. PALMERES I EDIFICACIÓ AÏLLADA: DE CIUTAT 

ENVOLTADA DE PALMERES A PALMERES ENVOLTADES DE 

CIUTAT 

 

Quan durant els anys seixanta es van reprendre les 

actuacions urbanes sobre els horts —els quals durant els 

anys quaranta i cinquanta havien donat quemenjar i 

riquesa— la destrucció de les palmeres entrà en una nova 

fase que els primers anys del segle XXI sembla ser definitiva. 

Així, es deixaren de fer arreu el municipi, d'una forma 

irreversible, noves plantacions d'horts; d'altra banda, la tala 

d'horts complets per tal de fer-hi barris de cases o fàbriques 

deixà de ser l'única manera de destruir les palmeres i de 

convertir en urbans els horts existents. En efecte, d'una 

forma més o menys legal es tallaren molts fragments d'hort 

per a ampliar camins i carrers, fer carreteres, cases o 

magatzems vora els camins, xalets enmig dels bancals, blocs 

d'habitatges i tots aquells elements urbans necessaris per a 

fer d'Elx una ciutat "moderna", en la qual s'havien d'integrar 

els horts. També, a partir dels anys seixanta, molts horts, 

amb l'expectativa d'esdevenir solars i per a estalviar-se els 

costos de manteniment, foren abandonats pels propietaris i 

les palmeres d'Elx, les quals, recordem-ho, no han format 

mai un bosc natural, sinó un cultiu, un paisatge humanitzat, 

agrari, van anar assecant-se i morint-se. (01) Poca influència 

degué tenir en aquest context per a la protecció de les 
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plantacions de palmeres ordres com ara la del 18-10-1967, 

incloent la palmera entre les espècies de protecció forestal. 

(02) 

Però malgrat la pèrdua de la seua integritat al llarg 

de les darreres dècades, moltes vegades denunciada, la 

pervivència dels horts de palmeres (o de les palmeres, ja 

transformades en palmeral) ha estat una de les grans batalles 

urbanístiques guanyades a Elx, ja que, a fi de comptes, 

millor o pitjor, de tota la governació d'Oriola, només aquí 

s'ha conseguit conservar més o menys íntegrament aquest bé 

cultural i ambiental, el més important del Baix Vinalopó i un 

dels espais agrícoles, conreats, productius, útils, en 

definitiva, més bells de tot el País Valencià, un conreu que, 

com hem vist, admirà el mateix botànic Cavanilles. (03) 

Tanmateix, quasi un segle després d'haver-se 

iniciat la defensa dels horts de palmeres d'Elx, podem 

constatar que no sols la protecció legal, les campanyes de 

premsa o la incidència en l'opinió pública han cooperat al 

llarg del nou-cents a una ralentització de la tala de les 

palmeres, sinó que quelcom hi tingué a veure la nova idea de 

ciutat que es plantejava a Europa des del principi del 

segle. Així, a més de les causes originades en l'economia 

de la postguerra que hem assenyalat, no foren alienes al 

manteniment dels horts les propostes del moviment 

modern, amb edificis aïllats, en planta lliure, els quals 

podien bastir-se enmig dels bancals o podien incloure 

palmeres al seu interior o bé doblegar-se per a evitar-les. 

Així, l'edificació més o menys oberta, després del Pla 

General, esdevingué la tipologia edilícia d'ocupació dels 

horts per antonomàsia. 

Pel que fa a la normativa legal, com hem dit, les 

ordenances dels horts del 1951, les quals permetien 

construir una vivenda unifamiliar als horts en una 

superfície inferior a 1.000 m2, es van mantenir vigents 

fins el 1972, quan es va aprovar un Plan Especial de 

Ordenación de Palmerales de conformitat amb la Llei del 

Sòl. Amb aquest Pla per als horts, es pretenia 

"conservar, proteger y defender el paisaje que los mismos 

constituyen y fomentar su incremento y desarrollo." 

Tanmateix el document era summament groller 

des del punt de vista tècnic i a penes si contenia un plànol 

prou indeterminat i inexacte —només relatiu al dret 

edificatori— i unes ordenances. El Pla qualificava els 

horts en tres grups, segons la situació: palmerars del casc 

urbà, palmerars limítrofs i palmerars rurals. Dels primers, 

els quals eren els més conflictius, se n'assenyalaven, d'una 

forma absolutament aleatòria, tres tipus: palmerar social, 

palmerar públic i palmerar de reserva. El Pla definia els 

usos possibles per a cada zona, com també els diversos 

paràmetres constructius (edificabilitat, ocupació en 

planta, altura, etc.) i augmentava la superfície mínima de 

la parcella a cinc tafulles, (04) prop de 5.000 m2. En la 

regulació dels usos i les construccions, tanmateix, com 

que la intenció explícita del Pla era introduir els horts 

dins el creixement urbà d'Elx, les seues disposicions 

tendien a regular i potenciar la construcció en determinats 

horts de xalets, escoles, estacions d'autobusos, parcs de 

trànsit, hospitals i altres edificis urbans. (05) Les 

diferències, però, eren considerables entre uns horts i uns 

altres: els qualificats de públics havien de ser adquirits 

per l'Ajuntament, als de reserva només es podia mantenir 

l'ús agrari fins que l'Ajuntament determinàs un altre ús, 

mentre que als socials hom podia construir indistintament, 

segons la voluntat del propietari, "jardins artístics", 

"jardins escolars", "jardins esportius", "jardins sanitaris" i 

"jardins residencials", nomenclatura que no amagava la 

forta operació de construcció de ciutat —xalets, escoles, 

hospitals, hotels, camps d'esport, esglésies, etc.— que hi 

havia al darrere, com també els interesos econòmics 

consegüents. (06) Amb tot, els resultats inicials d'aquest 

Pla complagueren estudiosos com ara Gozálvez, qui 

opinava que 

"esta serie de jardines, de exquisito arte paisajístico y esmerado 

cuidado, constituyen para la ciudad, sin duda alguna, su 

principal belleza, difícilmente igualable en ciudades de su 

categoría." (07) 

Tanmateix, com assenyala Sevilla, la política 

urbana de l'Ajuntament als anys setanta perseguia 

l'objectiu de situar els equipaments i les zones verdes de 

la ciutat en l'espai ocupat pels horts de palmeres. Açò, a 

més de l'avantatge de la proximitat al centre de la ciutat 

ocupat per la burgesia, en tenia un altre i és que era un sòl 

de terra relativament fàcil d'aconseguir, ja que els preus 

d'aquests terrenys, per les seues limitacions urbanístiques 

des de feia mig segle, eren molt inferiors als de qualsevol 

altre solar de la ciutat amb una situació de centralitat 

semblant. Tanmateix, l'objectiu proposat no era fàcil per 

la fragilitat de la qüestió dels horts i en el procés que 

s'inicià, groller i sense contemplacions, es van generar 

conflictes importants que hipotecaren la supervivència 

dels horts i crearen malestar entre els propietaris. Com 

assenyala Sevilla, la coincidència de les qualificacions de 

"verd social" amb noms i cognoms de persones 

vinculades amb l'alcalde Quiles originà un fort 

enfrontament entre l'Ajuntament i els palmerers pel 

desigual tracte que rebien uns terrenys i uns altres. (08) 

Les conseqüències de la disputa arribaren fins els 

mateixos anys vuitanta i mai no s'han resolt del tot. 

D'altra banda la localització d'equipaments als horts 

trencava, des de les mateixes institucions públiques, allò 

que havia de ser conservat com a bé patrimonial únic, tant 

d'Elx com de l'Estat espanyol. 

Així, com veiem, la transformació de la ciutat 

d'Elx durant els anys seixanta i setanta, ha estat 

independent, fins a cert punt, de l'evolució de l'episodi de 

la defensa i la destrucció dels horts de palmeres que 

l'envoltaven, els quals calia convertir en ciutat amb uns 

mecanismes diferents als de la seua mera desaparició. Això 

era possible perque les necessitats de sòl urbà des dels anys 

vint, com hem dit, excedien amb molt la superfície que 

podien oferir aquells petits eixamples malgirbats, amb 

poques cases, els quals s'havien bastit al voltant del tomb de 

segle tot seguint un model arcaic, setcentista, ja estret per a 

les necessitats de la població. La ciutat tenia necessitat d'un 

gran eixample, d'uns barris que poguessen seguir creixent, 

no sols ja per ponent, sinó també per llevant. El resultat fou 

que la taca d'oli urbana havia d'envoltar els horts, com abans 

els horts havien envoltat la ciutat, capgirant l'esquema 

estructural d'Elx. 

En resum, l'important canvi d'imatge de la ciutat 
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d'Elx que hem vist gestar-se durant les tres primeres décades 

del segle XX i desenvolupar-se durant les tres dècades 

següents fou degut tant a l'oposició que presentaren a la tala 

de les palmeres els sectors de la intel·lectualitat local d'abans 

i de després de la guerra, com a la gran extensió superficial, i 

el consegüent canvi d'escala, que, a partir dels anys vint, 

assolia el conjunt de la ciutat. En aquest procés, al llarg del 

segle, Elx deixava de ser una vila, un poble gran, per a 

esdevenir, finalment, una ciutat. Elx, deixava de ser aquella 

vila descrita pels viatgers medievals, renaixentistes, 

il·lustrats i romàntics, per arribar a la qual calia travessar els 

horts de palmeres que l'envoltaven per tots els punts 

cardinals. A partir dels anys seixanta, Elx passava a ser una 

ciutat prou gran com per a poder envoltar allò que fou un 

extens camp de conreu de palmeres, el qual, d'altra banda, 

podia deixar de ser-ho per tal d'esdevenir escoles, xalets o 

jardins públics i privats on hi havia palmeres. Si aquest 

capgirament s'evidencia a la planta de la ciutat, encara 

s'evidencia més al seu perfil: aquell skyline dibuixat per 

Laborde dos-cents anys arrere —on les palmeres s'alçaven 

molt més altes que les cases i on només l'esglèsia de Santa 

Maria les dominava, com dominava tot el poble i el paisatge 

fins les serres— ha desaparegut per complet, ja que, avui en 

dia, totes les cases son més altes que les palmeres i fins i tot 

hi ha edificis tan alts com l'esglèsia de Santa Maria: 

l'hospital general, la torre d'habitatges del quarter vell i els 

edificis de la urbanització de Ripoll. 

I més encara, ja que des dels anys setanta la ciutat 

ha seguit estenent-se per tot el municipi i, gràcies als 

intersticis de la Llei del Sòl, Elx s'ha convertit en la ciutat 

regió descrita pels sociòlegs, en haver ocupat tot el terme 

municipal amb xalets i indústries, en un procés 

d'urbanització situat al marge de la disciplina urbanística i 

fins i tot del planejament territorial. (09) Però aquest és un 

altre episodi de la transformació de la ciutat tot just iniciat 

amb la fi del segle. 
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5. FINAL 

 

5.00. CONCLUSIONS 

 

Al llarg d'aquest treball hem estudiat la formació de la 

moderna ciutat d'Elx en l'etapa històrica compresa entre el 

1740 i el 1962, ço és, des de la meitat del set-cents, quan el 

Consell de la vila reconstruí el pont Vell —la primera gran 

obra pública urbana de la ciutat— i el senyor jurisdiccional 

establí el raval de Santa Teresa —el primer barri d'Elx amb 

un traçat modern— fins la meitat del nou-cents, quan 

l'Ajuntament aprovà i començà a executar el Pla General 

d'Ordenació Urbana, el primer document urbanístic de 

conjunt amb el qual comptà la ciutat. En aquests 222 anys es 

construïren a Elx els edificis emblemàtics, s'inicià i 

perfeccionà la construcció de tota mena d'infraestructures 

urbanes i es projectaren i traçaren els barris moderns i la 

reforma dels barris antics. El nostre estudi forma part de 

diverses històries locals, centrades en altres tants aspectes de 

l'edat contemporània, escrites sobre Elx a partir dels anys 

setanta, totes d'un nivell universitari i algunes presentades 

com a tesis doctorals. Aquests estudis han estat, a la vegada, 

fonts secundàries i literatura crítica per al nostre treball, ja 

que, encara que reduïts sovint a un àmbit temporal menor, 

s'hi han tractat temes perifèrics al nostre, com ara 

l'economia, la història social i política, la geografia urbana o 

els moviments socials. Cal citar els noms de Vicente 

Gozálvez, Pedro Ruiz, Martín Sevilla, Antonio Rodes, 

Francisco Moreno, Miguel Ors, Joaquim Serrano i altres 

autors de diversos estudis parcials de menor abast, l'obra de 

tots els quals es pot trobar en l'apartat de bibliografia 

específica sobre la ciutat d'Elx. 

Durant els més de dos segles que hem estudiat hem 

vist com la ciutat s'estructurava i ocupava un territori 

prèviament humanitzat, ocupat des de feia dos mil anys, 

però el qual, malgrat això, era ric en accidents i varietat. 

Travessava Elx pel bell mig un riu summament profund 

d'aigua escassa, a llevant hi havia uns extensos camps on es 

conreaven palmeres, com un bosc, i, a ponent, una planúria 

d'orografia lleugerament accidentada, de rieres i torrenteres 

que calia omplir per a fer els extensos eixamples moderns. 

Des de la serra baixaven barrancs salvatges per on corria 

l'aigua de les tempestes que calia domesticar per tal de 

construir la realitat material de la ciutat, com un artefacte 

adequat a les necessitats humanes de cada època. També hi 

baixava l'aigua salada del riu, humanitzada ja, per les 

sèquies Major i de Marxena, la xarxa de les quals cobria el 

camp dels voltants d'Elx i també bona part de la mateixa 

ciutat. 

Dos factors estructurals, de caràcter físic l'un i 

cultural l'altre, han estat en la base de la història de la 

formació de la moderna ciutat d'Elx: en primer lloc l'aigua, 

val a dir el reg, la complexa xarxa de sèquies sobre la qual 

s'assentava la ciutat i servia d'aliment, neteja i clavegueram. 

Per a Elx, fins la meitat del nou-cents, l'aigua salada de la 

sèquia Major era allò que permetia la supervivència física de 

la col·lectivitat, la seua major riquesa. L'altre fet fou la 

senyoria d'Elx, la qual perdurà des del segle XV fins el 1812 

i representava la memòria històrica dels avantpassats, la 

perduració fins el vuit-cents d'una situació feudal de 

dependència d'un senyor castellà. Aquesta dependència d'un 

poder alié féu que el poder municipal (la noblesa il·licitana 

en un principi, però, sobretot, després de la revolució, la 

burgesia), enfrontat al senyor, cercaren deixar la seua marca 

diferencial en edificis, espais públics, estructura urbana i 

programes i objectius ciutadans. La permanència més 

important d'aquest reafermament del poder ciutadà ha estat 

el manteniment fins els nostres dies de la Festa d'Elx, 



 632 

mantinguda, defensada i magnificada pel Consell de la vila 

com a símbol del municipi d'ençà el sis-cents. Aquesta 

recerca de la diferenciació dels elxans enfront dels altres fou 

un leit-motiv fet seu també per la naixent cultura de la classe 

obrera a començament del nou-cents, quan unànimement 

proposaven la creació de les institucions, els edificis i les 

infraestructures que havien de fer de la nostra una gran 

ciutat. 

Durant els prop de dos segles i mig que hem 

estudiat la ciutat d'Elx com a realitat material i també com a 

fet cultural, hem vist conformar-se el traçat urbà i els 

edificis, prendre forma les diferents parts, a la vegada que 

apareixien opinions diverses, interessos oposats en joc, 

debats perquè la forma i el contingut de la ciutat, resultat 

últim de les intervencions públiques i privades, fos d'una o 

d'una altra manera. En tot aquest procés hem vist, així 

mateix, com preteníem mostrar, la gran riquesa d'episodis 

urbanístics d'aquesta ciutat, sempre en relació amb la història 

i l'arquitectura, ço és, amb les forces socials en joc, amb els 

esdeveniments i amb els edificis públics que han jugat un 

paper significatiu en la transformació de la ciutat. 

La transformació i el canvi han estat lents, tant en la creació 

del teixit urbà com d'edificis públics, jardins i equipaments. 

La forma de la ciutat ha passat per l'establiment de nous 

barris, nous usos, per una primera ocupació de la ciutat que 

en el seu creixement agafava nous territoris i els feia seus en 

un avanç lent i imparable, però també per la renovació de 

l'escena urbana, tant de carrers i cases com d'infraestructures 

i d'espais i edificis públics. En aquest procés, com assenyala 

Maragall, (01) al llarg de dos-cents anys, la transformació 

urbanística ha donat origen a l'urbanisme civil, que 

progressivament ha fet passar per complet la ciutat a 

l'administració del poder municipal. Aquest, però, ja tingué 

un paper cabdal del set-cents ençà en la construcció de les 

grans obres públiques urbanes. La consolidació de 

l'urbanisme municipal a partir de les primeres dècades del 

nou-cents, completament assolida durant el franquisme, 

substituí l'iniciativa dels particulars que s'hi donava al set-

cents i al vuit-cents i canvià la forma i els mecanismes amb 

els quals es produien els projectes i també la seua tramitació; 

i així, a poc a poc, s'ha consolidat una pràctica urbanística 

completament nova. A fi de comptes, amb aquests episodis 

urbanístics, amb millors o pitjors resultats i amb major o 

menor qualitat urbana i disciplinar, a la ciutat d'Elx s'han 

seguit els esdeveniments tècnics que es produïen arreu 

l'Estat. Hem vist com a Elx prenien forma les idees urbanes 

i, encara que amb retard, com arribaven aquí els mateixos 

temes i episodis que s'havien desenvolupat abans a 

Barcelona, Madrid o València, com ara els nous barris, els 

espais públics i els edificis setcentistes; o els temes públics 

del vuit-cents —eixample, reforma, equipaments i 

infraestructures—; o, en fi, els nous temes noucentistes —

ciutat-jardí, habitatge obrer, planejament general. 

També hem vist com en aquest procés, 

especialment a partir de la represa industrial del tomb de 

segle, els habitants d'Elx han pres part en els debats, i 

intel·lectuals, polítics i periodistes emprenien discussions i 

exposaven opinions encontrades sobre temes urbans, tant 

des de la tribuna de l'Ajuntament com des de la premsa 

d'opinió. Tot plegat s'han conformat les peces clau que 

caracteritzen la ciutat: morfologia urbana, edificis 

monumentals o singulars, passeigs, jardins, parcs, horts de 

palmeres, etc., però també els elements d'infraestructura —

abastiment d'aigua, enllumenament públic, pavimentat, 

voravies, clavegueram, etc.— que havien estat insistentment 

reclamats i que formaren part de la definició formal de la 

ciutat (fins i tot amb la novetat de la instal·lació de fils i 

cables aeris, els quals representaven un element tècnic nou 

de trinca en l'escena urbana). 

Per a estudiar la transformació de la ciutat hem 

seguit tres fils argumentals comuns a tot el període, els quals 

ens han permés entendre el conjunt del procés. En primer 

lloc tenim l'evolució del plànol de la ciutat, amb l'aparició de 

noves tècniques gràfiques, formalització de nous traçats, 

projectació d'eixamples i de reformes urbanes, etc. En segon 

lloc tenim l'evolució dels edificis públics que han 

caracteritzat el conjunt de la ciutat o determinades àrees, 

barris o carrers: al set-cents, la casa consistorial, les 

esglèsies, els convents i els serveis públics antics, com ara el 

rellotge, les fonts, l'hospital, les ermites, la pescateria i la 

carnisseria; al vuit-cents, els equipaments burgesos: el 

mercat, el teatre, els passeigs, el cementeri, la presó i 

l'estació del ferrocarril; al nou-cents els grans temes urbans 

contemporanis: l'escola, el museu, la biblioteca, el parc, el 

cinema, la llotja de fruites. En tercer lloc, hem parat esment 

en la creació i la transformació de les infraestructures amb 

les quals canviava i es refeia l'escena urbana i la vida dels 

habitants d'Elx: l'abastiment d'aigua, el pavimentat i les 

voravies dels carrers, l'enllumenament públic, el 

clavegueram, el telègraf, el telèfon i el transport públic. 

Hem dividit el període estudiat en quatre parts 

històricament i urbanística ben diferenciades, amb un 

principi i un final marcats per les grans fites de la història 

social, econòmica, política i urbana d'Elx. Cada una 

d'aquestes etapes presenta característiques pròpies, amb 

actuacions clarament diverses pel que fa a la transformació 

de la ciutat. 

La primera etapa comprén les darreres dècades del 

règim senyorial. Al llarg de la segona meitat del set-cents, 

l'antiga economia urbana, basada primer en la indústria 

sabonera i l'exportació de sabó i, després, en l'exportació de 

barrella, oli i civada, començà a entrar en crisi, però la ciutat 

encara emprengué i executà grans obres urbanes, tant 

d'arquitectura (es construïren els darrers grans edificis 

representatius de l'antic règim: el pont Vell, l'esglèsia de 

Santa Maria, la caserna de cavalleria i una gran reforma de 

la casa consistorial) com d'infraestructura urbana, amb la 

reforma del pantà, plantacions de palmeres, replantejament 

de l'espai públic i, el cim de totes elles, l'abastiment d'aigua 

potable. Aquests anys, amb la promoció de nous barris per 

diversos particulars, pel senyor feudal, per nobles i per 

eclesiàstics, s'hi donaren les primeres transformacions 

modernes de la ciutat i per primera vegada trobem una 

preocupació geomètrica en el traçat i en la parcel·lació dels 

barris de Santa Teresa, de Saràvia, de Conrado i del Clero. 

Gràcies a aquestes operacions immobiliàries, i també als 

plets i a la importància de les construccions urbanes, es va 

introduir a Elx durant el set-cents la representació gràfica 

moderna del territori i de l'arquitectura que culminà amb el 

dibuix del primer plànol de la ciutat en projecció ortogonal a 
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final del segle, en un moment d'eclosió de les 

representacions cartogràfiques arreu l'Estat espanyol. Durant 

aquests anys finals de l'antic règim, la forma de la ciutat es 

basava en la presència insistent, omnímoda, dels grans 

edificis, i la transformació més important que s'hi registrà 

des del punt de vista qualitatiu fou la portada de l'aigua 

dolça. L'ambient constructiu i professional d'aquests anys 

era prou intens a Elx, amb la presencia de diversos 

arquitectes acadèmics i d'enginyers militars que treballaren 

per al Consell de la vila. Gairebé contemporániament hi 

visqueren a Elx un gran arquitecte acadèmic de Sant Ferran, 

Marcos Evangelio, relacionat directament amb la cort de 

Madrid, i un enginyer militar, Pedro de Ara, encarregat per 

Sabatini del camí de Madrid a València. També, en menys 

de 25 anys, el Consell promogué les obres del pont de Santa 

Teresa, una important reparació del pantà, la construcció de 

la caserna de cavalleria, la consolidació i l'acabament de les 

obres de l'esglèsia de Santa Maria i la magna obra de 

construcció de la conduccio d'aigua potable. 

La segona etapa estudiada comprén la major part 

del vuit-cents, amb l'inici i la consolidació del règim burgès. 

En aquesta època es van caracteritzar determinades àrees de 

la ciutat i es plantejaren nous usos a molts dels edificis 

històrics, d'acord amb el programa de la burgesia per a 

construir una representació urbana pròpia que inclogué la 

definitiva desaparició del gremi d'albanyils, força 

primerenca a Elx, i la seua substitució, primer pels mestres 

acadèmics i després pels titulats de les escoles vuitcentistes. 

Però en la història de la ciutat el pas del règim senyorial al 

sistema burgès vingué marcat no sols per la desaparició, a 

partir de les Corts de Cadis, del poder i de l'autoritat del 

senyor jurisdiccional, el qual fins aleshores controlava tots 

els actes i obres de la vila i dels ravals, sino per la data clau 

del 1811, pels efectes desastrosos de la gran epidèmia de 

febre groga d'aquell any, la qual acabà amb un terç de la 

població, situació agreujada pels efectes desastrosos de fam i 

de misèria produïts per la guerra del Francès. Amb la 

destrucció de l'economia basada en el sabó i la barrella i amb 

el greu descens poblacional, el qual durà tot el segle, la 

ciutat d'Elx entrà durant el vuit-cents en una profunda 

decadència que marcà totes les actuacions urbanes fins el 

darrer terc del segle, quan el 1868 hi arribà el primer iute 

que fou utilitzat, en lloc de l'espart, per a fer espardenyes, i 

el 1875, quan vingueren les primeres màquines de cosir, 

nous material i tècniques amb els quals s'inicià el 

despegament industrial d'Elx que l'ha caracteritzat fins els 

nostres dies. Però malgrat la gran pobresa imperant a Elx, els 

anys del vuit-cents van veure l'inici de la construcció dels 

grans equipaments burgesos, utilitzant edificis antics, com 

ara els convents desamortitzats (el de Sant Josep per a 

hospital, el de Santa Llúcia per a escola i el de l'Encarnació, 

després de l'enderroc, per a jardí) o el palau del senyor per a 

presó i jutjats, o construint edificis i espais de nova planta 

(cementeri, pescateria, mercat, escorxador, teatre, passeigs 

de Bru, de Cortés, de l'Estació i del Xilindró, societats 

burgeses i casals obrers). Durant el vuit-cents es van fer 

també a Elx els primers plantejaments de reforma de la 

ciutat existent per a crear un nou espai urbà a la mesura de la 

burgesia, la qual ocupà l'espai situat entre la vila murada i el 

barri del Salvador, al voltant de la Corredora i dels carrers 

Ample, dels Arbres (ara, de l'Hospital) i del Salvador. 

Aquests anys s'obrí un carrer de nova planta, el de la 

Victòria, pel sistema d'expropiació, i fins i tot es redactà un 

plànol geomètric d'Elx el 1849, per tal de complimentar la 

Reial Ordre del 1846. El vuit-cents, en fi, es caracteritzà 

també per l'aparició dels elements urbans moderns, des de 

tècniques com ara el traçat d'alineacions fins la construcció 

d'infraestructures com ara pavimentat de calçades i 

enllumenament de carrers, o elements de control de l'espai 

urbà en fixar la numeració de les cases i el nom dels carrers. 

La tercera etapa estudiada comprén les dècades 

finals del vuit-cents i les primeres del nou-cents. Aquests 

anys foren els de major interès urbanístic a Elx, ja que es 

consolidaren les noves classes socials, amb les seues 

organitzacions culturals, sindicals i polítics, i es posaren les 

bases ideològiques i programàtiques de la urbanística i de la 

ciutat moderna. En contrast amb la penúria de l'etapa 

anterior, ja a finals del vuit-cents i durant la primera meitat 

del nou-cents, abans del parèntesi dramàtic i destructiu de la 

guerra d'Espanya, la ciutat d'Elx visqué una creixent 

prosperitat econòmica i cultural gràcies al desenvolupament 

industrial i agrícola, la qual cosa es reflectí en els nombrosos 

episodis urbans d'aquests anys, alguns d'ells tan importants 

com la defensa dels horts de palmeres, la creació d'un extens 

eixample de ponent enllà el riu i la construcció d'una ciutat 

jardí a un quilòmetre de distància de la ciutat antiga. 

Aquests anys es produí la definitiva modernització de la 

ciutat, amb l'ampliació de les infraestructures urbanes i 

amb la presència d'aquells elements que arribaven als 

ciutadans mitjançant el consum, com ara el telèfon, 

l'enllumenament elèctric, l'abastiment domiciliari d'aigua 

potable, etc. Però, sobretot, els primers anys del nou-cents 

es caracteritzaren per l'aparició i la formació d'un discurs 

urbanístic, en el qual participaren, d'una manera o d'una 

altra, professionals significatius de l'Estat espanyol, com 

ara els arquitectes César Cort, Teodoro d'Anasagasti i 

Marcellià Coquillat, a mes de diversos prohoms 

illicitans. Una altra característica dels primers anys del 

nou-cents fou la transformació de la funció dels 

equipaments, els quals, sobre tot les escoles, el museu, la 

biblioteca i el parc començaren a ser reivindicats per la 

classe obrera i a necessitar el seu propi edifici o 

installació. Aquests anys, en fi, van aparéixer i es van 

difondre a Elx, primer en l'opinió pública, després en el si 

de l'administració i, finalment, en la ciutat construïda, els 

grans temes de la disciplina urbanística: l'eixample, la 

reforma, les noves alineacions, el parc, el mercat, el 

museu, les escoles, la caserna de la Guàrdia Civil, la llotja 

de fruites, etc., gairebé com a models els quals calia 

defensar ineludiblement i els quals, indefectiblement, 

s'arribaven a construir. 

La quarta etapa, en fi, comprén els anys de la 

Dictadura de Franco corresponents a l'autarquia i a la 

primera estabilització, des del 1939, l'any del final de la 

guerra, fins el 1962, l'any de l'aprovació del Pla General. 

En aquesta època, en un ambient d'atonia social i política 

i de lenta recuperació econòmica, es desenvoluparen les 

grans operacions de creació de documents urbanístics 

referents a l'eixample i a la reforma urbana, com també 

els projectes i les obres de construcció de gairebé tots els 
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edificis i les infraestructures plantejats durant el mig segle 

anterior, a més de la reconstrucció de les esglésies i dels 

edificis de la burgesia destruïts el 1936. Aquest conjunt 

d'actuacions feu realitat les demandes de la ciutat dels 

anys de preguerra i, en fi de comptes, representà 

l'assumpció de les aspiracions de la burgesia illicitana i 

també de bona part de la classe obrera en matèria 

urbanística, ço és la creació, finalment, d'una ciutat 

burgesa, pròpia del capitalisme avançat. Així, als anys 

seixanta, amb el Pla General, la ciutat d'Elx adquirí unitat 

urbana tant pel que fa —en termes d'Aymonino— a 

l'homogneització dels tipus arquitectònics residencials i a 

la compacitat i control, dins d'una cinta daziaria oval, de 

la morfologia urbana, com pel fet que a partir d'aquests 

anys es començà a concloure formalment la ciutat. Els 

monuments centrals foren definitivament substituïts per 

un sistema de recorreguts que integrava els eixamples de 

ponent, del nord i de llevant en el sistema comercial i 

especulatiu de la ciutat i d'un espai de referència central 

es passà a un espai de referència total, amb la presència 

simultània de distints poders i, per tant, de diferents punts 

nodals, representats com a focus de poder diversificats —

alternatius o contradictoris— en l'interior d'una forma 

urbana oberta. (02) També a partir dels anys seixanta, 

després de l'aprovació del Pla General, es posaren les 

bases, tant des del planejament urbà com des de la 

projectació urbana, perquè quan arribàs el moment de 

desenvolupar ciutat, es pogués ampliar la ciutat central i 

es desfés la microcefàlia urbana originada amb la 

creixença dels anys de la gran immigració. Encara 

posteriorment, el 1973, amb l'aprovació de la revisió del 

Pla General redactada per l'arquitecte Garcia Bellido, 

trobem a Elx la proposta de ciutat continguda en un 

document urbanístic més ajustada al model teòric de la 

ciutat racional. Malgrat que aquest important document, 

tardà des d'un punt de vista disciplinar, queda fora de 

l'època estudiada, hem de destacar el fet que hi podem 

trobar l'intent d'especialitzar intensament determinades 

àrees de la ciutat, una forma general de ciutat clarament 

obtinguda per l'agregació de parts diverses. 

Com a conclusió, podem situar Elx dins la 

transformació europea de la ciutat, ja que aquí hem trobat 

una història urbana específica—sobretot en l'episodi de 

defensa de les palmeres— però que presenta, a la vegada, 

trets comuns a la d'altres ciutats d'Europa. Així, doncs, 

veiem com s'han presentat a Elx tots els temes de la 

urbanística europea, encara que, certament, haja existit 

una trivialització del procés i un important desfasament 

històric, sobretot abans dels anys vint del segle XX, que 

evidencia una lenta difussió dels models, de les idees i 

dels programes, no sempre, d'altra banda, prou arrelats ni 

reeixits. En efecte, tots aquells barris, fragments de ciutat 

i edificis que hem vist construir a Elx al llarg del segle 

XX, encara que se seguien prou exactament les pautes 

establertes per la urbanística europea contemporània, no 

deixaven de ser la trivialització, la simplificació de les 

propostes de la ciutat clàssica i la ciutat racional de la 

disciplina urbanística, com es pot observar en el traçat 

dels eixamples als barris del Pla de Sant Josep —i encara 

més acusadament als barris de Carrús— d'una qualitat 

urbana prou inferior a la dels eixamples d'altres ciutats 

menors d'Europa. Com ja observaven i lamentaven els 

seus contemporanis, a Elx predominaven les línies tortes, 

el canvi de dimensió de les illes de cases, una parcellació 

arbitrària i acomodaticia. Aquesta conclusió es pot 

extreure més clarament encara si contraposem el barri 

dels Palmerars —nascut del Pla General del 1962, fill 

directe de la ciutat racional, i el producte urbanístic a Elx 

mes avançat cronològicament— amb qualsevol dels nous 

barris del moviment modern a Alemanya o Austria, com 

ara el Hansaviertel. Tots dos tenen la mateixa idea bàsica 

i fins i tot hi ha alguns resultats morfològics, constructius 

i estructurals que es troben pròxims des del punt de vista 

doctrinal. Tanmateix la distància entre el resultat global 

de l'un i de l'altre és abismal, tant per la qualitat formal i 

pel tipus d'utilització com per la valoració dels habitants i 

per la significació dins l'estructura global de la ciutat. De 

vegades hem tingut la sensació que a Elx es feia 

urbanística sense saber-ho com, també sense saber-ho, el 

burgés inventat per Molière parlava en prosa. 

D'altra banda, també bona part del caràcter 

normàtic de la urbanística s'ha mostrat inútil o útil només 

en part —en allò que tenia de disseny, de línia de 

separació entre la casa i el carrer. Així, per exemple, dos 

segles després dels primers intents de privatitzar les cases 

i de fer públic el carrer, en una clara i definida línia de 

divisió, a Elx el carrer ha continuat sent mig públic i mig 

privat. Com hem vist, els carrers i, més recentment, també 

els camins rurals, han passar a formar part d'una enorme 

cadena de producció on tota la ciutat i —cada vegada més— 

tot el terme municipal, és una gran màquina en funció de la 

producció i del consum de béns o de productes. Així, d'igual 

manera que fins els anys seixanta els costurers, els cosidors i 

les families que hi sopaven i encenien fogueres per Sant 

Joan feien un ús privatiu dels espais públics, avui en dia els 

carrers d'Elx, com a cap altre lloc, a més de ser aparcament 

dels cotxes particulars (quan ja al set-cents el municipi arribà 

a prohibir que s'hi deixassen els carros!), esdevenen una 

ampliació dels tallers, sobretot dels tallers de mecànica de 

l'automòbil, però també d'altres oficis i dedicacions, com ara 

els que reparteixen la faena a les aparadores que treballen a 

sa casa, els camionets de bombones de gas butano, els 

repartidors de paquets diversos, de queviures i de productes 

a les tendes, botigues i establiments comercials, terrasses de 

bars o llocs on beure's la litrona. 

Amb tot, encara que amb regular fortuna en els 

resultats, al llarg de la història urbana contemporània d'Elx, 

hem trobat també la recerca del valor simbòlic de la forma 

urbana, reduïda moltes vegades al traçat dels carrers, 

especialment en la voluntat d'ordenació de la ciutat segons 

un plànol de conjunt prèviament traçat, molt sentida a l'inici 

del nou-cents, un període en el qual, com assenyala Alonso 

de Armiño, la quadrícula era ja tot un símbol. (03) Així, 

doncs, també a Elx, com assenyala Manuel de Solà-Morales 

per a Barcelona, l'examen atent dels documents de la història 

ens mostra la riquesa de detalls i de plànols, incerteses i 

fallides a través dels quals la ciutat s'ha configurat, amb una 

geometria que venia referida a idees generals o a principis 

sobre la forma urbana. Així hem vist els primitius intents 

d'alineació, les reculades de cases, les altures fixes, els antics 
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traçats de carrers, els esquemes viaris moderns, els grans 

plans. Tot semblava buscar una idea geomètrica de la ciutat, 

la força expressiva i la capacitat quantitativa de la geometria, 

ja que era a la geometria on quantitat i qualitat es barrejaven, 

on coincidien forma i estructura. La creació d'una forma 

urbana comportava la figuració geométrica de l'espai urbà, 

però aquesta figuració geomètrica era lluny de ser una 

voluntat només abstracta. O sí, en la mesura que l'abstracció 

és l'atribut definitiu del pensament humà, (04) ja que, com 

observa l'etnòleg Leroi-Gourham, el fet humà per 

excel·lència és menys la creació d'estris que la domesticació 

del temps i de l'espai, ço és, la creació d'un temps i d'un 

espai humans. (05) 

 

NOTES  

(01) Pasqual MARAGALL, "Presentació", en Manuel TORRES et al. 

Inicis de la Urbanística Municipal de Barcelona, 1985, p. 3. 

(02) Cfr. Carlo AYMONINO, El significado de las ciudades (1975), 

1981, p. 38-39 i 41-42. 

(03) Luís ALONSO DE ARMIÑO, "Una interpretación urbanística...", 

1984, p. 64. 

(04) Manuel DE SOLÀ-MORALES, "Barcelona, taller d'urbanisme", 

1985, p. 7. 

(05) André LEROI-GOURHAM, citat en Manuel DE SOLÀ-MORALES, 

"Barcelona, taller d'urbanisme", 1985, p. 7. 

 

5.01. DISCURS DEL MÈTODE 

 

00. TÈCNIQUES 

 

Per a la redacció de la tesi doctoral (1986-1990) que es troba 

en la base d'aquest llibre, vam utilitzat un ordinador personal 

IBM/PC, model XT-SDF, amb un disc dur de 20 megues, 

com també els programes Writing i Filing de la gama 

Assistant d'IBM. (Ara, uns anys després, fa riure comprovar 

la migradesa dels ordinadors personals d'aleshores). Aquell 

fet ens marcà la metodologia a utilitzar i orientà 

indefectiblement el nostre treball i, malgrat els avanços i les 

satisfaccions que ens proporcionà, també ens procurà atrasos 

en fer-nos cometre errors metodològics, que hem hagut 

després de subsanar. 

A l'inici de la nostra tasca plantejàrem un índex 

general i un esquema inicial d'allò que preteníem investigar, 

en base als estudis previs que, com hem dit a la introducció, 

ja havíem fet sobre la ciutat d'Elx i que ens havien donat una 

profunda coneixença dels esdeveniments i succeïts que 

haviem de tractar. L'element base per a la confecció de la 

tesi foren aquesta introducció, però, sobretot, l'índex, ja que 

ens estructurà tot el treball, conforme avançà la tesi s'anà 

refent, perfent, perfilant i transformant, i ens serví en tot 

moment de guia i de panorama de conjunt. En efecte, aquest 

índex, tal com aconsella Eco, (01) fou un element variable i 

creixent al llarg dels tres anys de redacció de la tesi, i 

esdevingué un programa efectiu de treball, estudi i anàlisi, la 

columna vertebral, com una estructura, on s'encastava tot 

l'edifici de l'estudi, tant el desenvolupament temàtic com els 

apèndixs amb la documentació i el material gràfic. L'índex 

era un veritable mapa i brúixola a la vegada que ens 

orientava pel territori on ens endinsavem. L'índex es 

composava de capítols, epígrafs i subepígrafs. A cada 

subepígraf li vam assignar un arxiu en el programa Writing 

Assistant, amb una nomenclatura alfa-numèrica que havia de 

permetre intercalar altres subepígrafs o subdividir el 

subepígraf corresponent en dos o més arxius. Així, el nom 

de cada arxiu es composava de set caràcters: el primer, 

numèric, assenyalava el capítol, (podien arribar a haver, 

doncs, deu capítols); els dos següents, també numèrics, 

assenyalaven l'epígraf (podien arribar a haver, doncs, cent 

epígrafs en cada capítol); els dos caràcters següents, TD, 

igual per a tots, identificaven els arxius corresponents a la 

tesi doctoral d'altres blocs d'arxius processats a l'ordinador; 

finalment els dos caràcters finals, també numèrics, 

corresponien als subepígrafs (podien arribar a haver, doncs, 

cent subepígrafs en cada epígraf). Apressem-nos a dir que 

aquest sistema venia obligat pel fet que la capacitat de cada 

arxiu venia limitada pel programa Writing, summament 

primitiu, uns dotze fulls de 54 línies cadascun. Tanmateix, el 

codi fixat per a cadascun d'ells (???TD??), com hem 

explicat, permetia que cada epígraf pogués arribar a tenir 

fins a 100 subepígrafs, ço és, uns 1.200 fulls, mesura 

clarament superior a allò que previsiblement anava a 

ocupar-nos cada epígraf, però la qual ens permetia treballar 

còmodament i que cada epígraf pogués desenvolupar-se 

sense coaccions de grandària ni d'extensió. Aquesta 

identificació de cada arxiu, com a mínim, amb un subepígraf 

complet, implicà que aquests subepígrafs estiguessen 

limitats en extensió, la qual cosa fou una bona mesura, ja 

que no els podiem fes créixer més enllà de la capacitat d'un 

arxiu i quan necessitavem ampliar-lo haviem de sintetitzar 

l'informació o, el que ha estat més freqüent, dividir-lo en 

dos, reordenant el contingut. Això ens ha portat a una gran 

subdivisió i estructuració dels temes, la qual cosa pensem 

que ha afavorit el treball, en presentar-lo molt més 

estructurat, i ha pogut convertir allò que era una dificultat 

tècnica inicial en un avantatge per a la metodologia i 

estructuració del treball. 

Hem agrupat els epígrafs en set grans capítols, 

força desiguals en quant a extensió per les característiques 

del seu contingut. Al primer capítol s'agrupen totes aquells 

qüestions introductòries, mentre que els dos últims 

corresponen a les conclusions i a la bibliografia. Els altres 

quatre capítols repleguen, respectivament: el set-cents, amb 

les primeres transformacions urbanes modernes i els 

antecedents de la urbanística a Elx; el vuit-cents, amb la 

formació de la ciutat burgesa; la part del nou-cents anterior a 

la guerra d'Espanya, amb l'esclat de la industrialització i el 

veritable inici de la ciutat moderna; i els anys de postguerra, 

amb els primers passos per a la construcció de la ciutat de 

final del segle XX. En un principi pensàrem que fos només el 

text teòric allò que estigués comprés en aquests epígrafs. 

Tanmateix, li vam afegir, primer, la cronologia corresponent 

a cada capítol, la qual en algun moment del procés vam 

pensar deixar com a apèndix i que, finalment, va quedar en 

el mateix cos del text. Després vam incloure també com a 

epígrafs en cada capítol un annex documental i un de 

material gràfic (composat exclussivament de plànols, 

dibuixos o gravats, ço és, imatges amb un elevat grau 

d'interpretació humana) corresponents l'época estudiada. 

Conforme avançava la recopilació de les dades, 

incorporàvem en cadascún dels arxius no soles aquestes 
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dades sinó també primers apunts i fragments de redacció i 

d'interpretació, en una ordenació i revisió lenta però 

continuada del conjunt, de manera que el text adquirís forma 

a poc a poc, amb una relació estreta entre uns arxius i uns 

altres i dins d'ells mateixos. En certa manera col·locàvem les 

diferents parts de l'estudi com qui col·loca els fragments 

d'una gerra antiga feta mil bocins però de la qual se sap o 

s'endevina l'estructura del volum i el dibuix resultant, encara 

que en ocasions s'haja de transformar conforme avança la 

feina. 

La necessitat que en alguns moments vam tenir de 

veure simultàniament fitxers o arxius i la mancança dels 

programes amb els quals treballàvem d'obrir finestres entre 

diferents apartats, la vam intentar resoldre amb un llibre de 

notes que ens acompanyà en un principi, com també amb les 

successives còpies impreses en paper que vam anar traient 

de l'ordinador, especialment per a coneixement del director 

de la tesi. D'altra banda, al començament del treball, vam 

obrir quatre arxius de format Filing, els quals eren els 

següents: 

l. fitxes de tècniques, F-TTD, on anotàvem les 

idees relatives a tècniques, procediments i mètodes 

d'investigació, anàlisi, estudi i escriptura, 

2. fitxes de bibliografia, F-BTD, on anotàvem les 

referències dels llibres o articles que llegíem o dels quals 

teníem notícia i que ens semblava que podien ser aclaridors 

o sugerents per al nostre treball, 

3. fitxes de lectura, F-LTD, on fitxàvem els textos 

o part dels textos que llegíem i que ens semblaven d'interès. 

Cal aclarir que en aquests tres fitxers, com a que no eren 

textos que haguéssem de citar literalment, sinó que es 

referien a la disciplina o a estudis semblants d'altres ciutats, 

les fitxes les féiem en català i resumides, la qual cosa ens 

portava a estudiar el text i fins i tot, en ocasions, a 

interpretar-lo, fent correcions d'estil i clarificant allò que, al 

nostre parer, els autors volien dir i que no sempre quedava 

prou clar, ja que en ocasions es feia ús d'un llenguatge 

farragós, carregat d'indeterminacions i d'inoportuns ullets al 

lector. Aquest mètode de treball l'hem incorporat 

posteriorment al cos textual de la tesi. 

4. fitxes de lectures d'Elx, F-LETD, on anotàvem, 

aquí sí, d'una forma literal, aquells textos que parlaven 

directament de la ciutat d'Elx i que, molt previsiblemenet, 

podrien ser utilitzats directament, bé en el mateix text de la 

tesi, bé en els annexos. 

Tanmateix, per la poca versatilitat del programa 

Filing Assistant en el qual es trobaven escrits els fitxers, com 

també per la necessitat de no acumular material bàsic sense 

tenir garantia de la seua utilitat, ben aviat els fitxers F-LETD 

i F-BTD van deixar de ser útils i els vam incorporar a 

l'estructura general de la tesi. També els altres fitxers els 

vam abandonar aviat, per l'impossibilitat de passar textos 

d'un programa a l'altre. Així, doncs, tota la informació la 

vam haver de passar al programa Writing. Això ens suposà 

un gran retard de temps, ja que calgué remecanografiar 

informació, emparellar les dades i, amb les notes soltes, 

embastar textos, evitant repeticions i depurant els conceptes i 

el llenguatge. Aquest treball d'elaboració fou factible gràcies 

a la reescriptura i a les possibilitats de moviment, correcció i 

còpia que permeten els programes informàtics de tractament 

de textos. Tot plegat, la manera de treballar ens influí 

sobremanera en la formació de l'estructura de l'estudi, el qual 

va ser l'element més flexible i canviant de tot el procés. Així, 

doncs, passàrem a processar directament tota la informació 

en els arxius que formaven l'esquelet de la tesi, formant un 

subdirectori per a cada capítol quan l'informació començà a 

ser excessiva. Els textos que havien de figurar com 

documents annexos foren copiats literalment i incorporats 

també a l'estructura general de la tesi i, ja a meitat del 

procés, vam prendre directament totes les notes en els 

mateixos epígrafs on s'havien de desenvolupar, ço és, en els 

arxius del programa Writing. Assenyalem que per al 

desenvolupament conceptual del treball ens ha estat de gran 

ajut des del primer moment, el nostre director, el professor 

Alonso de Armiño, tant perquè les observacions que ens ha 

fet al llarg del procés i els seus escrits teòrics sobre 

urbanística ens han servit de guia en la recerca de 

conclusions i en l'establiment de la línia argumental del text 

com perquè cada cert temps hem discutit plegats les 

tècniques, el contingut i l'expressió d'aquells avanços que 

anàvem fent. 

Pel que fa a l'ordre seguit en la tria i ordenació del 

material i en el procés de redacció, en un principi llegírem i 

fitxàrem intensivament llibres i articles que tractaven sobre 

la urbanística europea de l'època estudiada, a la vegada que 

revisàvem i preniem notes dels nostres treballs fets amb 

anterioritat sobre la ciutat d'Elx. Apressent-nos a dir que el 

mètode seguit al llarg del procés ha estat força semblant al 

descrit per Carr al seu clàssic llibre sobre història: 

"no bien llevo algún tiempo investigando las que me parecen 

fuentes capitales, el empuje se hace demasiado violento y me 

pongo a escribir, no forzosamente por el principio, sino por alguna 

parte, por cualquiera. Luego leer y escribir van juntos. Añado, 

suprimo, doy nueva forma, tacho, conforme voy leyendo. La 

lectura viene guiada, dirigida, fecundada por la escritura: cuanto 

más escribo, más sé lo que voy buscando, mejor comprendo el 

significado y la relevancia de lo que hallo." (02) 

D'aquí vam traure un primer esborrany del conjunt 

del treball, el qual vam sotmetre a l'opinió del director de 

tesi. En un segon moment vam rellegir la major part dels 

textos de literatura crítica que tractaven sobre la ciutat d'Elx i 

vam revisar les notes que haviem pres fins aleshores, 

obtenint una segona impressió de l'esquelet o esborrany de 

la tesi. Amb aquest bagatge de coneixements sobre el tema 

objecte d'estudi, vam entrar de bell nou a l'arxiu municipal i 

al parroquial de Santa Maria, on vam ser durant nou mesos 

per a recopilar informació de primera mà, especialment de 

les actes municipals i dels expedients i lligalls corresponents. 

Aquesta fou, sens dubte, l'etapa de major enriquiment del 

nostre treball, tant per les troballes inèdites que feiem com 

perquè dia a dia comprovàvem com s'ajustaven les peces de 

la història urbana d'Elx que voliem escriure, d'igual manera 

que s'adapten les d'un trencaclosques que va resolent-se. 

Certament, no era sinó el trencaclosques que representa 

qualsevol estudi històric on, com assenyala el mateix Carr, 

manquen nombrosos trossos i on el problema principal rau 

tant en les llacunes documentals existents com en el fet que 

les fonts mostren tan sols l'imatge de la ciutat o dels fets que 

van plasmar un reduït grup de persones. (03) 

Finalment, hem revisat el material arrreplegat, 
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dades, notes i observacions, que ja haviem procesat i que, 

gràcies a l'índex del conjunt que ens feia de guia i de mapa 

del treball, teníem ordenat i redactat al seu lloc dins 

l'ordinador, amb les dues còpies preceptives de seguretat 

fetes alternativament l'una i l'altra cada setmana, com a 

mínim. En aquesta penúltima fase del treball vam acabar de 

revisar també la literatura crítica i els textos disciplinars. 

D'una manera encara més clara, la tesi se'ns presentava, en 

paraules d'Eco, com un desafiament fet per nosaltres 

mateixos en plantejar una pregunta a la qual anavem 

descobrint la resposta, trobant la solució en el número finit 

de moviments reglamentari. També era en ocasions, una 

partida, en la qual l'objecte de l'estudi no volia confiar-nos el 

seu secret i havíem d'envoltar-lo, interrogar-lo amb 

delicadesa i fer-li dir allò que no sabia o no volia dir, però 

que indefectiblement havia de dir. També en ocasions, la tesi 

era un solitari: teníem ja tots els peons i calia posar-los al seu 

lloc. Certament, com ens havia ensenyat Eco, hem tractat de 

fer el treball amb gust i hem tractat de viure la tesi com un 

joc o com una aposta, com una inversió o com una búsqueda 

del tresor. (04) I ja els darrers mesos, en fi, vam exposar els 

resultats a l'opinió del doctor Alonso de Armiño i també d'en 

Joan Calduch, qui, amablement, es prestà a llegir-la i ens feu 

interessants observacions. A partir d'aquestes 

puntualitzacions, vam fer les darreres correccions i vam 

deixar enllestit el text definitiu. Finalment, vam preparar el 

material gràfic i vam imprimir i vam fer les còpies de la tesi. 

Després de la lectura d'aquell treball inicial l'any 1990, com 

el conjunt del treball romania inèdit any rere any, malgrat 

l'aparició d'alguns fragments en forma de llibret, de ponència 

o d'article de revista, (05) i obligats pels accelerats i 

insensats canvis soferts pels programes informàtics, ens hem 

vist obligats a revisar per complet el conjunt del treball, però 

sense introduir-ne canvis substancials, entre el 1993 i el 

2014, confiant que en algun moment el pugam veure editat. 

 

NOTES  

(01) Umberto ECO, Cómo se hace una tesis, 1983, p. 144-146. 

(02) Edward H. CARR, ¿Qué es la historia? (1961), 1984, p. 38. 

(03) Ibídem, p. 18. 

(04) Umberto ECO, Cómo se hace una tesis, 1983, p. 265-266. 

(05) Gaspar JAÉN I URBAN, "El plànol geomètric d'Elx del 1849", 

Festa d'Elx, núm. 43, Elx, 00-08-1991, Ajuntament d'Elx, p. 123-

131. Gaspar JAÉN I URBAN, Les palmeres del migjorn valencià, 

"Serie Minor", València, Generalitat Valenciana, Consell Valencià 

de Cultura, 72 p., 1994. Gaspar JAÉN I URBAN, "El barrio del Clero 

en Elche: un fragmento de nueva ciudad trazado y construído en el 

siglo XVIII", Historia Urbana, núm. 3, 1993, Alfons el Magnànim 

de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació / Universitat 

Politècnica de València, p. 71-89. Gaspar JAÉN I URBAN, "Aspectos 

gráficos de la formación de cementerios decimonónicos. Un 

ejemplo: La creación del cementerio fuera de poblado de Elche 

(Alicante), 1807-1812", en Juan Miguel Otxotorena ed., La 

representación de la ciudad, II. Historia de la representación 
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eds. Actes del seté col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica. 

Berkeley, 1993, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 

304 p., p. 113-123, 1996. Gaspar JAÉN I URBAN, "El barri del Clero 

o Illetes: un fragment de ciutat del segle XVIII", Festa d'Elx, núm. 

50, Elx, 00-08-1998, Ajuntament d'Elx, p. 33-49. Gaspar JAÉN I 

URBAN, D'aigua i obres hidràuliques a Elx, Alacant, Publicacions 

de la Universitat d'Alacant, 64 p., 1999. 

 

01. FONTS 

 

Com vam dir en la introducció, al llarg dels cinc anys 

compresos entre el 1977 i el 1983, estudiàrem els episodis 

urbans de la ciutat d'Elx per a redactar una extensa guia de la 

ciutat. Quan vam reemprendre l'estudi el 1986, però, teníem 

l'intenció de fer més un treball d'investigació urbanística, 

que no pas de recerca i catalogació de documents. Així, en 

un principi vam donar prioritat a l'utilització, l'elaboració i la 

lectura interpretativa del material que ja coneixiem —èdit o 

inèdit: plànols, projectes, expedients, articles i estudis 

diversos— i no a continuar amb la búsqueda de més 

material desconegut i/o ignorat (plànols desapareguts, acords 

i expedients traspaperats difícilment trobables, arxius fets 

malbé o desordenats, episodis urbanístics desconeguts o mai 

no tractats, papers inèdits als arxius, etc.) Tanmateix, a 

meitat del procés aquest mètode de treball se'ns mostrà 

inviable per la poca riquesa i novetat que ens aportava i vam 

haver de recórrer a fonts originals no utilitzades en els 

treballs anteriors. I així, les fonts documentals en les quals 

ens hem basat per a l'estudi de la formació de la moderna 

ciutat d'Elx, han estat les que s'indiquen a continuació. 

Pel que fa a les fonts inèdites, cal subratllar en 

primer lloc l'utilització del conjunt de documents de govern 

municipal i de projectes d'urbanisme existents a l'Arxiu 

Històric Municipal d'Elx (AHME). Aquesta ha estat la font 

de primera mà més important per al nostre treball. 

Bàsicament aquests documents han estat: les actes de les 

sessions de Capítols i d'Ajuntament Ple de l'etapa estudiada 

—des del 1740 fins al 1962— les quals hem revisat d'una 

forma exhaustiva; i també, quan ens ha estat possible 

disposar-ne,  cartes, informes, memorials annexos, 

expedients, plànols i projectes de l'etapa estudiada. En segon 

lloc hem consultat els documents de govern de la parròquia 

de Santa Maria existents a l'Arxiu Històric Parroquial, els 

quals comprenien diversos inventaris, plànols, etc. Aquesta 

font ha estat de menor importància quantitativa i qualitativa. 

El fet de trobar documentació inèdita de gran interès ha fet 

que incloguéssem en l'apèndix a cada capítol la transcripció 

d'algunes de les fonts més importants, documents inèdits, 

memòries, ordenances, acords, plànols i altre material gràfic 

o escrit que ens semblava útil per a corroborar allò que 

deixàvem dit en el text (material que, per la seua extensió, 

no forma part d'aquest llibre). 

Pel que fa a les fonts èdites, hem treballat diverses 

ordres i documents oficials dels bisbes, reis, caps de govern, 

etc., però especialment els periòdics d'Elx, els quals, sobretot 

als anys vint del segle XX, han estat una altra font primària 

important per a l'estudi. Molts exemplars de la premsa 

periòdica publicada a la nostra ciutat durant els últims anys 

del vuit-cents i els primers del nou-cents es troben a 

l'Hemeroteca Municipal i conforma un material de primera 
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mà, abundant i poc estudiat, que ens ha aportat dades 

valuoses. N'hem fet servir especialment els articles sobre 

temes urbans publicats al llarg dels anys vint, ja que hi ha 

clarament expressada la idea de ciutat que tenien els 

escriptors i els polítics de l'época. Tanmateix, com assenyala 

Miguel Ors, si entre els anys 1884 i 1940, la premsa 

il·licitana era una documentació important per al 

coneixement d'Elx, després de la guerra aquesta font adquirí 

un valor molt secundari. (01) Vam transcriure i incloure en 

els apèndixs documentals una gran part dels articles de 

premsa que feien referència a temes urbans, tant per l'interès 

històric i urbanístic, com pel fet de ser difícilment trobables, 

hagut compte del caràcter estrictament local d'aquesta 

premsa. 

Finalment, entre els textos que es refereixen a Elx, una font 

important per al coneixement de la forma de la ciutat han 

estat els escrits, les notes i les descripcions dels viatgers 

antics, dels il·lustrats i dels naturalistes del set-cents, dels 

romàntics del vuit-cents i dels moderns del nou-cents. 

Assenyalem els escrits de Cabanilles, de Madoz, de Doré o 

de Llorente relacionats amb la transformació de la ciutat, ja 

que són textos on hi ha contingudes suggerències, 

programes ideològics, propostes per a la nova ciutat, etc. Les 

observacions dels viatgers sobre la ciutat construïda, com 

també la valoració de certs aspectes o proposicions per als 

eixamples, o per a les antiguitats, han estat moltes vegades 

determinants a l'hora d'establir documents urbanístics que 

prefigurassen la realitat. Així, per exemple, en el cas 

paradigmàtic dels alumnes de César Cort, el material que 

elaboraren i exposaren fou fonamental per a l'evolució 

urbana ja que aprofità per a establir un cert debat o discussió 

sobre l'urbanisme i sobre els temes urbans, com ara el 

creixement de la ciutat, els equipaments que calia fer o l'estat 

dels pavimentats o de l'enllumenament públic. El mateix 

passà amb polítics com ara Vargas, rebut pels prohoms 

d'Elx. La lletra impresa —especialment les notes, els 

consells i les observacions dels que venien de fora— tenia 

un valor determinant com a prefiguració d'una realitat 

urbana. Van incloure també en els apèndixs documentals 

dels diversos capítols de la tesi els textos més interessants, 

en relació al nostre discurs, dels viatgers antics, generalment 

inclosos en obres col·lectives, difícilment trobables, o de 

difusió minoritària. 

Finalment, la mateixa ciutat existent, canviant i 

vista cada dia, ha estat la base primera i principal de l'estudi, 

la gran font de primera mà, des de la qual i sobre la qual 

hem escrit. Com assenyala Bortolotti, en la història urbana i 

territorial, ciutat i territori son, en tant que supervivència de 

les intervencions precedents de les col·lectivitats humanes 

que les han habitades, documents de la seua pròpia història i, 

encara que els edificis hagen estat substituïts un a un, hi 

romandrà quelcom del traçat medieval, com després de la 

destrucció dels vells murs o de les línies de fortificació haurà 

quedat quelcom de la seua traça en la disposició dels carrers 

o dels itineraris. Com diu Martín, la ciutat és un palimpsest 

amb traces sobreposades de molts períodes diferents. (02) 

Una última advertència: durant els anys que vam fer el 

nostre treball, l'Arxiu Historic Municipal d'Elx es trobava en 

procés de ser catalogat de nou i l'Arxiu Historic Parroquial 

de Santa Maria d'Elx comptava amb una catalogació 

provisional. Hem consignat, doncs, les signatures antigues 

per al primer i les signatures provisionals per al segon. Molt 

probablement, en tots dos cassos, hi haurà hagut variació 

respecte al catàleg definitiu. 

 

NOTES  

(01) Miguel ORS, La prensa illicitana, 1985, p. 30 

(02) Citat en Lando BORTOLOTTI, Storia, città e territorio, 1987, p. 

41. 

 

02. LITERATURA CRITICA 

 

Una base important per a aquest treball, com hem observat 

repetidament, han estat els estudis d'Ibarra. També, encara 

que en menor mesura, els escrits de Ramos. Però, molt 

especialment, ens hem sentit continuadors de la tesi doctoral 

de Vicente Gozálvez, en la qual ens hem basat per a tota la 

part d'història urbana anterior al set-cents. (01) L'obra 

d'Ibarra ha estat important com a literatura crítica i com a 

índex de treball, sobretot la que ell mateix considerava la 

seua gran aportació a la història d'Elx, l'"Index de remissions 

a capítols i sitiades", en el qual, com és sabut, dóna un 

panorama general de la ciutat d'Elx entre els anys 1370 i 

1923, amb els vincles riquíssims entre història, arquitectura i 

ciutat, idees i urbanisme. Ibarra, en aquests índexs, com en 

altres escrits basats en actes i notícies que ell transcriu 

literalment i ordena cronològicament, feia una descripció de 

la ciutat a les èpoques que estudiava documentalment, d'una 

gran riquesa i que ens ha ajudat a veure tant la idea que la 

ciutat tenia d'ella mateixa, com la idea de com devia ser 

aquesta ciutat, quines n'eren les aspiracions i quins els 

camins empresos per arribar-hi. Ibarra hi donava una gran 

importància a les notícies sobre els barris i els edificis que 

s'hi feien, que s'ampliaven o que es restauraven, bastits o 

només proposats, i es poden relacionar amb els espais 

urbans objectes de semblants mesures. 

Una altra literatura crítica important per a situar a 

la nostra época els estudis sobre la ciutat d'Elx han estat les 

diverses aportacions dels estudiosos locals de formació 

universitària que han treballat sobre diversos aspectes de la 

ciutat: Rafael Navarro, Pedro Ruiz, Joaquim Serrano, 

Miguel Ors, Antonio Rodes, Martín Sevilla, Josep Antoni 

Ybarra, Francisco Moreno, Anna Mª Alvarez, etc. Tots ells 

han contribuït a dibuixar un fresc de la història local 

moderna i contemporània d'Elx des dels diversos punts de 

mira de les seues disciplines —la història social i política, el 

periodisme, la història econòmica, l'economia, etc.— De tots 

ells, d'especial importància ha estat per a nosaltres, com hem 

dit, malgrat tenir un punt de vista estrictament de geògraf 

urbà i, per tant, una mica allunyat del nostre, l'obra de 

Vicente Gozálvez sobre la comarca del Baix Vinalopó, molt 

especialment la part recollida en el llibre La ciudad de 

Elche, escrit a meitat dels setanta, que ha estat la primera 

aproximació a la ciutat on els temes urbans han estat tractats 

científicament. L'interès de l'obra de Gozálvez ve donat tant 

per l'objecte d'estudi —l'evolució de la ciutat— com pel 

rigor amb el qual es va dur a terme, amb una ordenada 

aportació de dades. Fet i fet, amb aquest treball s'inaugurà 

una nova aproximació a la història urbana d'Elx la qual, 

malgrat el seu descriptivisme i malgrat la mancança d'anàlisi 
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de moltes de les dades que aportava, era científica i 

"moderna", en contrast amb les visions anteriors que 

n'havien donat Alejandro Ramos o el mateix Pere Ibarra, 

sempre excessivament arqueologistes i faltes de 

sistematització. Llàstima que la gran extensió del treball de 

Gozálvez l'obligàs a donar moltes notícies de segona mà, ço 

és, tretes directament dels "Index" d'Ibarra, sense haver anat 

a les fonts —bé a l'acta del Capítol, bé als expedients 

municipals corresponents— com hem pogut comprovar 

reiteradament al llarg del nostre estudi. Aquest fet ens havia 

induït en estudis anteriors a errors, incomprensions o 

malinterpretacions de les notes d'Ibarra qui, en definitiva, no 

era sinó un home del seu temps, amb grans mancances i amb 

grans limitacions, vist des de la nostra perspectiva actual, en 

la seua manera de treballar la història d'Elx. Per aquest 

motiu, el fet d'anar directament a les actes municipals i als 

expedients originals ens ha permés estudiar un material 

gairebé verge que era fonamental per a l'objecte del nostre 

treball. No de bades la urbanística i la construcció de la 

ciutat contemporània passen en gran mesura per les 

decissions municipals. L'exhaustiu i lent treball d'arxiu ha fet 

que en el nostre treball hajam donat una  gran importància al 

seguit de fets i exposicions de motius dels regidors en cada 

moment històric; d'una banda perque eren episodis 

fonamentals en la formació de la ciutat, però d'altra banda, 

també, certament, perque en ocasions m'ajudaren a entendre 

el present que, al mateix Ajuntament, vivia com arquitecte 

municipal al llarg dels tres anys que durà la investigació. 

A més dels textos sobre Elx, una altra part de la 

literatura crítica foren els estudis sobre la urbanística a 

Europa durant l'època estudiada. Una part comprenia el 

repertori bibliogràfic sobre història, arquitectura i urbanística 

i una altra els textos teòrics i estudis de la formació d'altres 

ciutats europees. Hem utilitzat com a model l'anàlisi de 

diverses ciutats, anàlisis especifics i, a ser possible, 

monogràfics, fets des de la disciplina urbanística. Hi hem 

seguit l'evolució, l'estudi i l'itinerari dels diversos espisodis 

urbans dels darrers dos-cents anys en algunes d'aquestes 

ciutats. De les aportacions de la urbanística recent ens han 

estat útils, especialment pel que tenien de valor analític, 

narratiu i descriptiu, certes reflexions sobre determinades 

ciutats com ara les de Josep Parcerisa sobre Trieste, les de 

Solà Morales, Torres i Capell i tants altres sobre Barcelona, 

les d'Alonso de Armiño, Piñon o Sanchis sobre València, les 

de Calduch sobre Alacant i una llarga llista inclosa en el 

repertori bibliogràfic. Tanmateix, mentre que hem pogut 

controlar la literatura crítica sobre la ciutat d'Elx, ja que la 

seua reduïda extensió i el seguiment sistemàtic que hi fem 

des de fa molts anys ens ho ha permés, això no ens ha estat 

possible fer-ho respecte a la literatura crítica sobre altres 

ciutats, la qual superava amb molt la nostra capacitat d'estudi 

i de dedicació. Així, pel que fa als textos teòrics utilitzats o 

als estudis sobre altres ciutats, més enllà de la selecció de 

certs textos feta pel nostre director, la tria ha vingut marcada 

en part per l'atzar, en voler aprofitar el material escaient de 

les revistes especialitzades que llegim habitualment, dels 

articles que ens arribaven o de les diverses aproximacions al 

tema que han aparegut en diaris al llarg dels anys de treball. 

Això explica l'utilització que fem sovint de certes fonts 

disperses, com ara sobre cartografia setcentista, sobre els 

cementeris vuitcentistes o sobre el paper dels equipaments 

moderns. Certament, en tota tasca d'investigació hi ha una 

bona part que es deu a l'atzar. També és cert que tampoc 

hem intentat fer un resum complet ni sistemátic d'aquests 

tres segles de pràctiques urbanes a l'Estat espanyol i a 

Europa, sinó tan sols tenir unes referències del tema alienes 

a Elx que ens semblaven interessants per a contextualitzar 

allò que es tractava aquí, especialment pel que fa a les 

referencies al poder municipal. 

 

NOTES  

(01) Vicente GOZÁLVEZ, La ciudad de Elche, 1976. 

 

03. DIFICULTATS 

 

L'inexistència d'estudis generals o monogràfics previs sobre 

el tema objecte del nostre treball i les grans llacunes 

existents en la historiografia local se'ns mostraren obstacles 

enormes conforme avançàvem en la redacció de la tesi i ens 

feren sentir la soledat del corredor de fons o la de 

l'explorador de terres desconegudes. Més enllà d'aquesta 

sensació, han estat greus els problemes metodològics i 

analítics derivats de la mancança d'estudis parcials i 

específics previs, els quals ens poguessen aportar, si més no, 

dades i hipòtesis fiables. Realment, tots els estudis urbans 

que existien sobre la ciutat d'Elx eren els escrits per nosaltres 

mateixos entre el 1974 i el 1986. Això ens portà a 

reexaminar els nostres treballs i a mirar les dades i els 

procesos que ja coneixiem sota la nova llum que ens 

aportaven les fonts de primera mà i les tècniques 

d'investigació científica que tothora preteníem seguir. 

L'inexistència d'estudis monogràfics sobre edificis i sobre 

projectes urbans d'Elx ha estat un dels problemes més greus 

per a una tesi d'extensió temporal tan gran com la nostra. 

Només als nostres anteriors treballs havíem intentat fer una 

recopilació d'allò existent, però ja aleshores la mateixa 

extensió del nostre plantejament ens impedí investigar a fons 

la història i la documentació de molts edificis. Aquí, doncs, 

vam haver de partir de zero i donar per feta l'inexistència de 

documentació, sobretot de plànols i de documentació gràfica 

de molts edificis, zones i barris de la ciutat. 

Aquestes dificultats puntuals s'han superposat, 

òbviament, al fet que als arxius municipal, parroquials i 

conventuals d'Elx han hagut cremes i saquejos, s'han venut 

sacs de llibres i documents com a paper vell i s'han perdut, 

han robat o s'han traspaperat documents, els quals es troben 

en arxius fora d'Elx o en arxius particulars, difícilment 

accessibles. Però, certament, això era una cosa sabuda, com 

també ho era el fet que els arxius públics existents no 

sempre ténen horaris fàcils i, sovint, es troben sense 

inventariar ni catalogar adequadament, encara que hem 

trobat una excepció lloable a l'Arxiu Parroquial de Santa 

Maria, el qual comptava amb un catàleg provisional, tot just 

enllestit. La norma s'ha acomplert, com ja ho sabíem, al 

riquíssim Arxiu Municipal d'Elx, tant l'històric, com el del 

Negociat d'Obres i Urbanisme, on hi ha tots els documents 

de la història urbana d'Elx, amb unes catalogacions 

deficients, antigues i divergents. Per tal de conseguir el 

nostre propòsit, i malgrat les facilitats que ens ha donat el 

seu director, no han estat poques tampoc les dificultats que 
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ens ha oferit el fet que l'Arxiu Municipal tingués papers 

desordenats o traspaperats, sense fitxes completes d'entrada, 

amb dificultats per a passar directament dels índexs d'Ibarra 

i dels llibres d'actes als expedients corresponents a l'acord 

del qual es tracte, i, per tant, amb grans dificultats d'accès a 

les memòries, plànols o debats als quals es referien tals 

acords. Això ha fet que no hajam pogut localitzar importants 

document urbanístics com ara el plànol ni l'expedient del 

barri del Pont Nou dibuixat per Pere Navarro el 1911 i que 

només per atzar hajam trobat documents tan excepcionals i 

absolutament desconeguts com ara el plànol del 1805 del 

cementeri dibuixat per l'agrimensor Laiglesia. També amb 

l'ús de la premsa com a font hem tingut problemes pel fet 

que l'hemeroteca municipal no té completes totes les 

col·leccions de periòdics publicats a Elx, ni existeixen 

tampoc índexs del contingut. Fet i fet, coincidint amb la 

mort de Pedro Ibarra, deixaren de guardar-se els periòdics 

d'Elx i a l'hemeroteca no hi ha exemplars de la premsa 

publicada a la nostra ciutat entre el 1934 i el 1939. La tasca 

de recuperació de tot aquest material mitjançant la 

microfilmació, aconsellada pel mateix Ors i per tants altres 

estudiosos, encara no s'havia dut a terme quan nosaltres la 

vam consultar. Amb tot, com que l'estudi de la premsa d'Elx 

era una part només del nostre treball, tampoc no calia fer 

exhaustiva aquesta part de la investigació. 

Una dificultat agregada que se'ns ha plantejat ha 

estat la gran extensió temporal del nostre tema objecte 

d'estudi, ja que això ens han impedit aprofundir la 

investigació tant com ens hauria agradat en certs aspectes de 

la història urbana d'Elx. Els motius pels quals triàrem per a 

la tesi un tema tan extens com la formació moderna d'una 

ciutat de 180.000 habitants al llarg de més de dos segles, 

foren bàsicament tres: en primer lloc, un estudi d'aquesta 

amplitud ens era més útil com arquitecte i urbanista 

municipal, ja que la ciutat d'Elx era l'objecte del nostre 

treball quotidià i de les nostres vivències professionals 

durant els anys anteriors. Així, agafar dos segles d'història 

urbana donava una visió de tot el proces de formació de la 

ciutat que vivíem molt més complet i interessant que no pas 

si haguéssem triat només un episodi per tal d'aprofundir-ne. 

En segon lloc, vam tenir en compte el fet que aquest era un 

camp relativament verge, però que a la vegada comptava 

amb una abundant bibliografia, documentació i literatura 

crítica, ja que havia estat tractat des d'altres camps 

disciplinars, com ara l'arqueologia, la història social i 

política i, recentment, l'economia i la geografia urbanes, 

però, a la vegada, mai no ho havia estat des de l'especificitat 

de la disciplina urbanística, ço és, des del plànol, des del 

dibuix, des de l'evolució de la forma de la ciutat com a 

encreuament de disciplines diverses. En tercer lloc, els 

estudis previs que teníem fets sobre la ciutat d'Elx, malgrat 

haver estat bàsicament d'arreplegament de dades per a la 

confecció d'un catàleg, havien originat un treball de més de 

dues mil pàgines, entre textos, plànols, fotografies i cites 

diverses —a més d'un allau de dades i revisions de la 

literatura crítica— molts dels quals es trobaven, abans de 

nosaltres, sense utilitzar o eren completament desconeguts, 

com ara els episodis urbans dels treballs dels alumnes de 

Cort o la proposta de ciutat lineal. Aquest fet, tot plegat, 

suposava per a nosaltres el coneixement previ de molts dels 

escrits disponibles sobre la ciutat d'Elx. La Guia de 

l'Arquitectura i l'Urbanisme de la ciutat d'Elx, com hem dit, 

fou escrita per al Col·legi d'Arquitectes d'Alacant entre els 

anys 1977 i 1983 i hi aplegàrem diversos i múltiples treballs 

i estudis anteriors. Aquella Guia, estructurada per zones i 

barris, oferia una gran quantitat de material que calia 

estudiar i analitzar, tasques més pròpies d'un treball 

d'investigació que no pas d'una catalogació on, 

fonamentalment, preteníem donar dades, itineraris i 

referències. Certament no era un avantatge menyspreable a 

l'hora d'establir hipòtesis i métodes de treball, el fet de tenir 

coneixement previ dels episodis que anàvem a estudiar i de 

la ciutat objecte de l'estudi, la qual, ja abans però, sobretot, 

com hem dit, des del 1980, era l'únic objecte del nostre 

treball com arquitecte. 

Tanmateix, les dificultats d'aquest ambiciós 

plantejament de conjunt, en moltes ocasions ens han fet 

pensar que potser caldria haver plantejat un estudi parcial, el 

qual ens hauria permés estudiar més detalladament certs 

documents i expedients i entrar més a fons en certs aspectes 

sectorials o parcials de la història urbana d'Elx, on, com 

diem, és gairebé total l'inexistència d'estudis parcials. Amb 

tot, davant les possibilitats de reducció de l'època abarcada 

pel nostre estudi, vam concloure sempre que ens semblava 

més útil una visió global de tota la història urbana recent, 

malgrat fos a costa de perdre profunditat. En ocasions 

teníem la grata i complaent consciència d'estar escrivint la 

primera història urbana de la nostra ciutat, encara que 

l'inexistència d'estudis moderns sobre Elx, basats en 

documents originals, fes que una gran part del nostre temps 

estigués dedicat a la recerca, lectura i transcripció d'aquests 

documents, fixant els episodis de la transformació de la 

ciutat, fins ara explicats tan sols, d'una manera arcaitzant, per 

Ibarra; sense mètode, orde ni claredat per Ramos; amb 

documents de segona mà, de forma poc disciplinar i amb un 

punt de vista mes panoràmic encara que el nostre, per 

Gozálvez. D'ahí que optàssem per fer una tesi panoràmica, 

amb característiques gairebé èpiques, la qual ens semblava 

més útil per a entendre la nostra ciutat i més interessant per a 

nosaltres mateixos pels treballs que portàvem ja fets sobre el 

tema. Aquí, probablement, radiquen la grandesa i la misèria 

del nostre treball: en haver volgut explicar sencera la història 

urbana d'una ciutat gran i rica com Elx i, malgrat la gran 

extensió de planes que hem utilitzat, només haver pogut 

mostrar l'existència d'aquesta riquesa; haver de 

conformar-nos amb aquella idea de Borges, segons la qual 

no calia escriure una llarga novel·la quan per a indicar la 

mateixa idea, suggerència o argument només cal un relat 

breu. 

Des d'un principi, potser sense saber-ho, vam 

seguir el consell de Toynbee, segons el qual cal buscar una 

visió panoràmica per tal de poder obtenir una imatge de la 

realitat que la faça el més inteligible que siga possible per a 

una ment racional. (01) Salvades les dificultats com hem 

sabut i com hem pogut, i acabat i revisat el nostre treball, 

esperem haver assolit, encara que siga mínimament, el 

nostre propòsit original. 

 

NOTES  

(01) Citat en Pedro GARCÍA, Historia de la legislación española de 
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caminos y carreteras, 1982, p. 17. 

 

04. ALTRES CAMINS PER A LA INVESTIGACIÓ 

 

Pel fet d'haver escrit una tesi panoràmica, molts son els 

camins en els quals no hem pogut profunditzar o incidir, 

però que hem entrevist oberts o iniciats. Fet i fet, la gran 

extensió temporal del tema fa que tots els aspectes urbans 

que hem estudiat hagen quedat oberts, que a tots els episodis 

es puga aprofundir l'estudi. Gairebé qualsevol dels 

subepígrafs de la nostra tesi podria ser objecte d'un estudi 

monogràfic i ser ampliat i completat: des de l'ús de la 

cartografia a l'Elx setcentista fins el Pla General del 1962 

com a document urbanístic; des dels detalls de la construcció 

i l'ús de la caserna de cavalleria, del pont Vell o de la 

construcció de la conducció per a abastir Elx d'aigua 

potable, fins el tractament dels horts de palmeres al segle 

XX; des de l'intersantíssim i ben documentat episodi de 

construcció i ocupació del barri del Clero a partir del 1771, 

fins el paper d'Ibarra en la cultura urbana il·licitana del 

començament del nou-cents o la recopilació i estudi de la 

seua obra assagistica sobre art i història. 

Especialment interessants poden ser també alguns 

temes que a penes hem pogut tractar, però hem intuït que 

podrien ser de profit. Així, l'obra dibuixada, projectada o 

construïda a Elx segons els documents de la Reial Acadèmia 

de Belles Arts de Sant Carles, amb especial referència a la 

personalitat del mestre d'obres Porras i de l'agrimensor 

Laiglesia, autors, com hem vist, d'interessants documents 

gràfics setcentistes. Un altre treball que tindria interès des 

del punt de vista de l'expressió gràfica a Elx seria la recerca, 

catalogació, estudi i publicació dels dibuixos, mapes i 

plànols sobre territori, urbanística, arquitectura i edificació 

pública anteriors al 1850 existents a l'Arxiu Històric 

Municipal d'Elx, tant els mapes del Saladar i els plànols de 

certes construccions significatives com els plànols de places, 

carrers i del conjunt de la població. Ja els anys 1978 i 1980, 

a la revista Festa d'Elig, s'inicià l'edició d'alguns d'aquests 

documents gràfics i, encara que la publicació no anava 

acompanyada de cap introducció històrica ni aparell crític, ni 

tampoc la selecció obeïa a cap criteri científic, la mostra era 

molt significativa del valor d'aquests documents i tenia un 

abast didàctic genys menyspreable. Dissortadament, la 

revista no va seguir reproduint plànols, dibuixos ni gràfics 

antics que servissen per a l'estudi de la forma i la 

transformació de la ciutat. 

Enllaçat amb aquesta línia d'investigació, tenim 

també l'estudi de la morfologia urbana, el traçat dels carrers i 

les característiques de la parcel·lació de la ciutat actual i 

històrica, seguint el rastre d'elements com ara la muralla i els 

eixos principals de l'Elx medieval i renaixentista, d'una 

manera i amb una metodologia semblant a l'utilitzada per 

Piñón per a València. (01) 

Un altre treball podria ser l'estudi i anàlisi detallat 

del procés de projectació i d'ocupació de l'eixample, i la seua 

transformació al llarg del segle XX, un episodi urbà de gran 

riquesa i trascendència a Elx, ja que aquesta fou la nova 

ciutat creada en el marge dret del Vinalopó entre els anys 

deu i trenta. 

Uns altres temes, en fi, molt més àrids, serien la 

continuació de l'estudi a través de les revisions del Pla 

General aprovades els anys 1973 i 1986 i, en aquest camí, la 

reflexió sobre el paper dels tècnics municipals al llarg dels 

anys setanta i vuitanta, ço és, fer història del nostre present, 

per a la qual, en un futur, poden ser fonts documentals 

d'utilitat per a ajudar a entendre certes decissions en la 

transformació urbana, les nostres agendes i el nostre arxiu de 

papers produïts al municipi i ordenats cronològicament. A 

més de l'estudi de la nova ciutat que s'ha plantejat els últims 

trenta anys, amb les diferents revisions del Pla General i 

amb la continuació de la realitat de la construcció material 

de la ciutat, la manera d'acabar de fer-la, fora també 

important l'estudi urbanístic de l'Elx que ve, el de l'economia 

submergida, el nou Elx conformat com una ciutat regió pel 

sòl no-urbanitzable, la qual creix aprofitant les fisures de la 

Llei del Sòl i del planejament urbanístic, aquell 

territori-ciutat que començà a configurar-se durant els anys 

seixanta amb fàbriques per la perifèria urbana, xalets dels 

anys setanta per tot el camp i edificis de tot tipus els anys 

vuitanta: xalets, indústries, equipaments, centres comercials, 

parcs d'atraccions, etc. 

Un altre dels possibles camins que deixem oberts 

seria, com ja hem dit, l'estudi dels articles periodístics de 

Pere Ibarra. A la tesi vam replegar, transcriure i afegir com 

annexos aquells que vam localitzar i on es parla de temes 

urbans, ja que ens interessà l'estudi de l'articulista en tant que 

creador d'opinió pública i expressió de l'actualitat del seu 

moment. Però la seua obra es molt vasta i n'hi ha molts 

textos que queden inèdits i sense ordenar ni estudiar. La 

catalogació, si més no, pagaria la pena. Altrament, 

conseqüent amb l'estudi parcial que hem fet de la premsa, i 

amb les dificultats trobades, una línia d'investigació podria 

ser l'anàlisi detallat de la premsa periòdica, tot aprofundint 

monogràficament en l'estudi de la transformació de la ciutat, 

dels projectes i de la idea de ciutat que feien palesa els 

articulistes de la premsa local tot al llarg del vuit-cents i el 

nou-cents, amb una especial atenció a la literatura sobre 

urbanística i ciutat dels periòdics socialistes i de dreta durant 

les primeres dècades del nou-cents. 

Finalment, consignem que hem entrevist 

possibilitats o camps d'estudi paral·lels al nostre d'un gran 

interès. Des de l'estudi de l'estructura política de 

l'Ajuntament d'Elx, tant durant l'Antic Règim com durant el 

vuit-cents i el nou-cents, fins l'estudi de l'ambient cultural, 

social i polític de l'Elx de les primeres dècades del segle XX, 

estudis que completarien els ja iniciats, com ara els del 

periodisme (Orts), del moviment obrer (Moreno), de la 

propietat, de l'estructura social i de les transformacions 

previes a la revolució burgesa (Serrano, Ruiz) o del 

desenvolupament econòmic dels anys seixanta (Sevilla) i de 

l'economia submergida (Ybarra). 

 

NOTES 

(01) Juan Luis PIÑÓN, Los orígenes de la Valencia moderna, 1988, 

p. 55-56. 

 

5.02. ANNEX: LECTURA FINAL 

 

Senyor President, senyora i senyors membres del tribunal, 

senyores i senyors: 
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La tesi doctoral que anem a llegir porta per títol 

Formació de la moderna ciutat d'Elx: 1740-1962, del pont i 

raval de Santa Teresa al Pla General d'Ordenació Urbana i 

el seu objecte d'estudi és la transformació d'Elx al llarg del 

període històric durant el qual es va formar la ciutat 

moderna, paralel·lament a la formació de la ciutat europea i 

contemporània. 

 "Ciutat moderna" en el sentit que Fabra dóna a 

l'adjectiu, ço és, "del temps present o dels temps veïns al 

nostre", i que amplia la Gran enciclopèdia catalana: "no 

antic. Dit d'una cosa que és pròpia, típica del temps present", 

però, sobretot, "ciutat moderna" en el sentit plantejat per 

Benevolo i Aymonino a meitat dels anys seixanta del s XX 

als seus estudis sobre l'origen i el desenvolupament de la 

ciutat i la urbanística moderna. Dins l'àmbit cultural del País 

Valencià, també els profesors Piñón i Alonso de Armiño, 

entre d'altres, han utilitzat el terme en el mateix sentit als 

seus estudis sobre la "moderna ciutat" de València. 

 L'abast temporal de la nostra tesi comprén els dos 

segles durant els quals es produïren a Elx les 

transformacions urbanes "modernes", des de la meitat del 

set-cents, quan el Consell Municipal reconstruí el pont Vell, 

la primera gran obra pública de la vila, i el senyor 

jurisdiccional establí el raval de Santa Teresa, primer 

fragment de ciutat traçat exnovo de forma unitària, fins la 

meitat del nou-cents, quan l'Ajuntament aprovà el Pla 

General d'Ordenació Urbana, primer document urbanístic de 

conjunt amb el qual comptà la ciutat. Entremig, al llarg de 

222 anys, es contruïren a Elx els edificis emblemàtics de la 

ciutat, s'inicià i es desenvolupà la construcció de tota mena 

d'infraestructures urbanes modernes i es projectaren i 

executaren els nous barris i la reforma dels barris antics. 

 Cal entendre aquesta tesi en relació amb quatre 

línies de treball: primerament, com a continuació i revisió 

crítica dels estudis d'història local d'Elx encetats pels 

estudiosos il·licitans, especialment l'arxiver i cronista Pere 

Ibarra, a començament del nou-cents, com a conseqüència 

de la consolidació social i econòmica d'una burgesia local 

necessitada de tenir escrita una història pròpia. Des d'aquest 

punt de vista, hem volgut tancar, completant-la i modificant-

la, una visió de la història urbana d'Elx arrelada en el segle 

XIX, però també ajudar a posar les bases per a la construcció 

d'una història urbana adequada als anys que vivim i potser 

als anys que vénen. 

 Segonament, amb la nostra tesi hem aprofundit en 

un sector específic d'estudi: la ciutat considerada com a fet 

físic i, per tant, amb una forma pròpia com a característica 

fonamental. Aquesta línia de treball ha estat paral·lela i 

complementària a la que durant els darrers anys, des d'altres 

disciplines, han dut a terme diversos autors sobre aspectes 

de la ciutat d'Elx, considerada bé com un lloc, bé com una 

organització social, estudis que han abastat temes perifèrics 

al nostre, com ara la geografia urbana i agrària, l'economia, 

la història social i política o l'arquitectura. 

 Tercerament, des del punt de vista disciplinar, la 

nostra tesi s'inscriu dins els estudis sobre història urbana de 

la ciutat moderna fets durant les darreres dècades des del 

camp de la urbanística per diversos grups d'estudiosos 

europeus. Molts d'aquests estudis tenen el propòsit, com 

assenyala Secchi, de revisar críticament alguns principis de 

la urbanística moderna i descobrir la importància de les 

diferències entre situacions diverses, com també la necessitat 

d'una intensa llavor preliminar d'interpretació i tematització 

de la especificitat dels diferents "llocs", abans de la 

construcció de cada projecte. Estudis, doncs, que, a més de 

l'interès disciplinar, són una eina per a la transformació de la 

ciutat. En termes d'Aymonino, analitzar les estructures 

urbanes suposa projectar (comprendre com s'ha projectat) i 

projectar noves estructures suposa analitzar la situació 

present. 

 Finalment, aquesta tesi és també un arranjament de 

comptes entre l'autor i el tema objecte d'estudi, el punt 

d'arribada d'un itinerari de setze anys dedicats al treball 

d'investigació sobre l'arquitectura i la urbanística a la ciutat 

d'Elx, com també a la pràctica professional en tant que 

arquitecte municipal. Durant aquest temps, tenint Elx com 

argument i com a laboratori de la meua activitat professional 

i investigadora, hi he projectat edificis, monuments i jardins, 

he redactat planejament urbanístic i he fet informes de tota 

mena. Però, sobretot, he escrit un extens cos assagístic i 

literari sobre la meua ciutat que comprén des d'un primer 

article a la revista Festa d'Elig del 1974 sobre l'evolució de 

la ciutat, fins una Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la 

ciutat d'Elx, el primer dels quatre volums de la qual fou 

editat el proppassat any. 

 Pel que fa al treball que ara presentem, l'hem 

dividit en els següents capítols: en primer lloc, un Proemi on 

hem estudiat qüestions perifèriques al nostre tema central 

però que hi tenen relació. Així, hem tractat de l'aigua de reg, 

del seu sistema de possessió i de repartiment, i dels projectes 

i de les obres hidràuliques que es van fer per tal 

d'augmentar-ne la disponibilitat: les antigues sèquies, el 

pantà, els nous regs d'aigua dolça del Progrés i de Regs de 

Llevant, etc. Hem estudiat també l'origen i significat de les 

plantacions de palmeres que envolten la població antiga, de 

les quals hi ha notícia des de l'edat mitjana, encara que no 

fou fins el sis-cents i el set-cents quan l'extensió d'aquest 

conreu augmentà a Elx d'una forma significativa. A 

continuació hem tractat la transformació de les activitats 

productives i de les classes socials, des de les primitives 

activitats agràries de secà, amb collites d'oli, civada i 

barrella, o la boiant indústria sabonera del set-cents, fins els 

inicis de la indústria de l'espardenya i de la sabata. Com a 

final del Proemi, hem tractat de les característiques de la 

població antiga d'Elx abans de la meitat del set-cents. 

 A continuació, amb un ordre cronològic, hem 

desenvolupat l'estudi de les quatre grans etapes històriques 

del nostre treball: a la primera, De les primeres 

transformacions urbanes modernes, hem replegat els 

episodis urbans corresponents a la segona meita del set-

cents, les darreres dècades del règim senyorial; a la segona, 

De la ciutat vuitcentista, hem tractat la major part del vuit-

cents, amb l'inici i consolidació del règim burgès; la tercera, 

Dels inicis de la ciuat moderna, comprén les primeres 

dècades del nou-cents, quan es posaren les bases de l'Elx 

modern, i la quarta, Elx després de la guerra, comprén els 

anys de la Dictadura de Franco corresponents a l'autarquia i 

a la primera estabilització. Finalment, als dos últims capítols, 

a més de la bibliografia consultada i les conclusions del 

treball, hem inclòs qüestions referents a metodologia, fonts, 
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dificultats trobades i camins per a la investigació que han 

quedats oberts amb el nostre treball. 

 En cada època hem abastat tres diferents 

representacions de la forma de la ciutat, no sempre 

coincidents: la representació tècnica gràfica, la representació 

escrita i la representació efectiva, ço és, la pròpia realitat 

material de la ciutat. Tres fils argumentals comuns a tot el 

període ens han permés entendre el procés de transformació 

urbana: l'evolució del plànol de la ciutat, amb l'aparició de 

noves tècniques gràfiques, la formalització de nous traçats i 

la projectació d'eixamples i de reformes urbanes, l'evolució 

dels edificis públics que han caracteritzat el conjunt de la 

ciutat o determinades àrees, i la creació i la transformació de 

les infraestructures amb les quals canviava i es refeia 

l'escena urbana i la vida dels habitants d'Elx. Així mateix, 

com a variable per a la definició de la forma de la ciutat hem 

considerat el perfil o paisatge del conjunt. No de bades 

durant els últims segles, a Elx la forma de la ciutat s'ha 

confòs amb el seu paisatge, identificat sobretot pel conjunt 

dels horts de palmeres que l'envoltaven. En termes 

d'Aymonino, és en aquest entrellaçament dialèctic que 

presideix la transició de la referència a un monument en si 

mateix (els horts de palmeres en el nostre cas) a la referència 

de la ciutat com a monument, allò que constitueix l'arrel del 

significat de les ciutats. Tanmateix, la transformació urbana 

moderna d'Elx ha consistit, precisament, en el capgirament 

d'aquella visió paradigmàtica elaborada pels viatgers 

romàntics, ja que al darrere de tal visió ideal hi havia una 

gran ciutat que es bellugava i prenia forma, i ho feia, 

precisament, amb la destrucció i la negació d'allò que la 

caracteritzava: l'espai dels horts de palmeres. 

 En tal context, la hipòtesi a demostrar era que 

gairebé tots els episodis de la urbanistíca moderna a l'Estat 

espanyol s'hi troben presents en la història de la 

transformació moderna d'Elx, una ciutat de mitjana 

grandària prou potent econòmicament i poblacional, que ha 

maldat durant segles per tenir una identitat pròpia, ço és, una 

ciutat que no sols ha comptat amb un elevat grau de 

desenvolupament de les forces productives, sinó on, a més, 

la classe dominant ha creat una complexa organització social 

i un consistent entramat ideològic. Tanmateix, ni 

l'arquitectura ni la urbanística no han tingut a Elx una 

vocación disciplinar, sinó que han estat pràctiques 

funcionals i utilitàries amb les quals se cercava una resposta 

immediata a les necessitats de la població. Això ha implicat 

una trivialització dels models i ha minvat l'interès cultural 

tant de les propostes d'actuació com dels resultats obtinguts. 

Sovint hem tingut la sensació que a la ciutat d'Elx es feia 

arquitectura i urbanística sense saber-ho, d'igual manera que 

el burgès inventat per Molière parlava, sense saber-ho, en 

prosa. Amb tot, hi ha hagut un episodi particularment 

brillant en la transformació urbana moderna de la ciutat 

d'Elx, relacionat amb la destrucció de les plantacions de 

palmeres que envoltaven la població. Tal fet originà debats 

urbans i moviments cívics que maldaren per la conservació 

dels horts i que foren decisius en el procés de definició dels 

mecanismes tècnics i socials de la transformació urbana 

moderna. Així, Elx, encerclat pel seu característic i mític 

palmerar, prenia la forma de l'enfrontament amb la seua 

geografia, de la definició mútua entre la ciutat i el territori, 

de la percepció i comprensió de la ciutat des d'aquest 

paisatge que l'envoltava i del qual la mateixa ciutat formava 

part. 

 Pel que fa a les fonts documentals utilitzades, hem 

pretés que la informació que oferíem fos homogènia i, així, 

la font principal per al nostre estudi han estat els llibres 

d'actes de les sessions de l'Ajuntament, conservades des del 

1370 i utilitzades parcialment per diversos autors, però no 

d'una forma sistemàtica i exhaustiva. També hem fet servir 

nombrosos expedients i documents municipals i eclesiàstics 

que es troben a l'Arxiu Històric Municipal i a l'Arxiu 

Històric Parroquial de Santa Maria d'Elx. D'altra banda, al 

material gràfic de la tesi hem inclòs només plànols, gravats, 

escrits i dibuixos, ço és, documents que comporten un elevat 

grau d'elaboració i d'interpretació. Així mateix, dins del 

propi text s'hi troba tota la informació discursiva, mentre que 

a les notes a peu de pàgina hi ha tan sols referències 

documentals i bibliogràfiques. 

 El fet d'haver consultat una gran quantitat de 

documents de primera mà ens ha aportat un cabal 

considerable de dades, encara inèdites o que havien estat 

mal interpretades o utilitzades insuficientment. Aquesta és 

una de les aportacions del nostre estudi, el qual, a més, des 

de la perspectiva disciplinar que li és pròpia, vol també ser 

un punt de referència tant per als estudis sobre Elx com per 

als estudis sobre història urbana al País Valencià. No fóra 

cap novetat assenyalar la mancança d'estudis urbanístics 

sobre les ciutats valencianes de mitjana grandària, les quals, 

tanmateix, han estat el suport de la nostra xarxa de ciutats. 

 El marc disciplinar en el qual hem situat aquesta 

tesi, és el de la urbanística considerada com disciplina amb 

un objecte específic: l'estudi de la forma de les ciutats i la 

contribució a les seues transformacions presents, considerant 

que la forma de la ciutat representa la seua síntesi, el terreny 

on es conjuguen un fet material i un fet cultural, ço és, en 

paraules de Ribas, la forma considerada no com un afegit ni 

com un maquillatge, sinó com una qualitat intrínseca de la 

ciutat, la qual cosa fa que, com observa Aymonino, un 

estudi referit a l'estructura urbana d'una determinada ciutat, 

no sols resulte vàlid per tal de definir una regulació 

específica del desenvolupament de la ciutat analitzada, sinó 

que puga ser també utilitzat per a formular distintes hipòtesis 

sobre el futur d'aquesta ciutat i fins i tot de la ciutat en 

general. Això és més cert encara si pensem, amb Secchi, que 

la tasca de transformació urbana que avui en dia ens ocupa 

és l'enriquiment de la ciutat existent, la incorporació de nous 

objectes i artefactes destinats a augmentar-hi la densitat i la 

complexitat física, funcional, social i simbòlica, i només en 

comptades ocasions estem contruint actualment les trames a 

partir de les quals s'haurà de completar aquesta operació el 

dia de demà. 

 Des d'aquest punt de vista disciplinar, seguint la 

proposta d'Alonso de Armiño, ens hem referit a 

l'arquitectura i a la història, ja que l'objecte de l'arquitectura 

és crear la forma de monuments i edificis, establir la relació 

entre ells, definir la forma urbana i reivindicar per a la ciutat 

l'activitat projectual de l'arquitectura: el projecte urbanístic. 

Al nostre treball, però, no ens hem volgut referir al fet 

arquitectònic des d'un punt de vista tipològic o estilístic, sinó 

al paper que tal fet ha jugat en la conformació i configuració 
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de la ciutat: en el procés de formació de la moderna ciutat 

d'Elx, hem localitzat la presència d'episodis de caràcter urbà 

"representats", és a dir, arquitectònicament resolts: edificis, 

monuments o traçats, que venien a constituir els punts de 

referència de l'estructura urbana. D'altra banda, però, hem 

procurat ser conscients de la naturalesa històrica d'aquesta 

realitat, ja que la història és la matriu on s'inscriuen tant el 

discurs disciplinar com les accions concretes que canvien i 

transformen la ciutat. Amb tot, ja ho diu Piccinato, la 

història urbana és un lloc on coincideixen diverses històries 

sectorials, i la història de la construcció de la ciutat i la 

història de la urbanística s'entrecreuen, però no 

necessàriament han de coincidir. 

 La ciutat d'Elx, en fi, com tots vostés saben, es 

troba situada al sud del País Valencià, enmig de la comarca 

del Baix Vinalopó, vora la mar Mediterrània, en la plana que 

el riu forma abans de desembocar en la mar a través de 

l'antiga albufera d'Elx. Elx és la tercera ciutat del País 

Valencià en número d'habitants, prop de 200.000, i la seua 

economia durants els darrers segles s'ha basat en l'agricultura 

i en activitats industrials i artesanals tradicionals, les quals 

han desembocat al segle XX en el desenvolupament d'una 

important indústria moderna, basada, sobretot, en la 

fabricació d'espardenyes primer i de calçat després. 

 Dos factors estructurals, de caràcter físic l'un i 

cultural l'altre, han estat en la base de la història de la 

formació de la moderna ciutat d'Elx: d'una banda tenim 

l'aigua, val a dir el reg, la xarxa de sèquies sobre la qual 

s'assentava la ciutat i que servia per al sustent, la neteja i el 

clavegueram, allò que permetia la supervivència física de la 

col·lectivitat. D'una altra banda, tenim la senyoria d'Elx la 

qual perdurà des del segle XV fins el XIX i representà una 

certa memòria històrica viva, la perduració d'una situació 

feudal de dependència que motivà que els diferents poders 

locals, la noblesa il·licitana primer però, sobretot, després de 

la revolució, la burgesia, i fins i tot, a començament del 

segle XX, la classe obrera, cercaren senyals de diferenciació 

a edificis, espais públics, estructura urbana i programes i 

objectius ciutadans. 

 Durant els més de dos segles que hem estudiat, 

hem vist com aquesta ciutat s'estructurava, prenia una forma 

definida i ocupava un territori prèviament humanitzat, 

ocupat des de 2.000 anys abans, però que era encara ric en 

accidents. Travessava Elx pel ponent de la població antiga 

un riu de llit profund i d'aigua escassa, mentre que a llevant 

hi havia, com un bosc sense ser-ho, els extensos camps on es 

conreaven palmeres datileres. Més a ponent hi havia una 

planúria d'orografia lleugerament accidentada, de rieres i 

torrenteres que baixaven des de les serres del nord de la 

comarca. Per aquells riu i barrancs corria salvatgement 

l'aigua de les tempestes, que calia domesticar per tal de 

construir la realitat material de la ciutat i el territori, com un 

artefacte adequat a les necessitats de cada època. També hi 

baixava per les sèquies Major i de Marxena l'aigua salobre 

del Vinalopó, bona només per a regar conreus com ara 

oliveres, magraners, herba alfals i palmeres datileres, una 

aigua humanitzada ja des del temps dels romans mitjançant 

una densa xarxa d'assuts, partidors, braçals i sèquies, que 

cobria tot el camp dels voltants d'Elx i de la mateixa ciutat.  

 En aquella plana hi havia hagut la centuriació 

d'Illici, de divisions i sèquies dibuixades a esquadra sobre el 

territori, una part del traçat de la qual va romandre a la base 

de l'actual ciutat d'Elx, fossilitzada en la forma de l'espai 

urbà i en algunes divisions parcel·làries. Al bell mig de la 

centuriació, sobre un turó que els àrabs anomenaren 

l'Alcúdia, hi havia hagut assentaments humans des de 

l'eneolític i hi havien estat emplaçades l'Heliké dels ibers, 

l'Illici que esdevingué colònia romana i una ciutat bizantino-

visigòtica. Però cap al segle VIII, els habitants musulmans 

d'Elx traslladaren la ciutat cap al nord, establint-se en l'actual 

emplaçament, sobre un petit pujol que tancaren amb una 

muralla de perímetre trapezoidal. Segons la descripció d'Al-

Idrîsî, al segle XII aquella ciutat, mancada d'aigua potable, 

tenia un canal d'aigua salobre derivat del riu, que passava 

sota els murs i corria pels mercats i pels carrers, abastia la 

mesquita, els banys i les cases, i els vilatans en feien ús, ja 

que fins i tot servia "per als vaixells." 

 Però, amb la conquesta d'Elx per Jaume I, relatada 

al Llibre dels Feits i recordada també per Ramon Muntaner 

a la seua Crònica, els cristians expulsaren els pobladors 

àrabs de la vila, consagraren la mesquita a madona Santa 

Maria, i poblaren Elx de catalans i aragonesos, els qual 

quedaren sota el comandament del bisbe de Barcelona. Els 

musulmans expulsats fundaren, al sud de la vila murada, una 

moreria, dita després raval de Sant Joan, població amb lleis i 

govern propis. Així s'originà la peculiar configuració urbana 

de l'Elx antic: dos nuclis separats per un extens espai sense 

construir, el qual s'anà ocupant amb diversos ravals i barris 

entre els segles XIV i XIX. Amb tot, la dualitat vila-raval 

perdurà fins el vuit-cents, no sols com un fet urbà, sinó 

també administratiu, econòmic i racial. I, a partir de 

l'expulsió dels moriscos, quan el raval passà a mans del 

senyor d'Elx, aquesta dualitat esdevingué un fet de divisió 

social del territori. 

 El set-cents a Elx, després de la desfeta de la guerra 

de Successió, i amb el consegüent augment de poder del 

noble castellà, estigué marcat pel plet entre el senyor d'Elx i 

el Consell Municipal per la possessió del Saladar, una gran 

extensió de terra amb aprofitament comunal que el noble 

volgué apropiar-se, sense aconseguir-ho. Al Saladar s'hi 

produïen les plantes de la sosa i la barrella, productes 

apreciats que s'exportaven a Europa i, a més d'utilitzar-se per 

a la fabricació del vidre, eren la matèria primera, amb l'oli 

d'oliva, per a fabricar sabó. Aquest segle s'inicià a Elx el 

procés de formació de la ciutat moderna, justament en el 

període en el qual, com observa Colquohun, es traçà a 

Europa una línia divisòria política i social que canvià el curs 

de la cultura europea i la concepció de la ciutat i de l'àmbit 

públic. A partir del 1740, poc després de l'establiment de les 

Pies Fundacions fetes pel cardenal Belluga al Baix Segura i 

del lloc de Sant Francesc del Molar, promogut pel senyor 

d'Elx als Carrissars, començà a Elx l'ocupació del raval de 

Santa Teresa, situat al voltant del camí d'Oriola, en el marge 

dret del riu, entre tres construccions emblemàtiques de la 

vila: el pont Vell, la caserna de cavalleria i el convent de 

franciscans. Aquest raval fou el primer barri "modern" de la 

ciutat, en tant que la seua promoció unitària i la seua 

morfologia d'illes rectangulars i de carrers traçats a esquadra 

al voltant d'un eix central que unia el pont i la caserna, el 

feien radicalment diferent de les ocupacions urbanes 
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produïdes amb anterioritat. Al set-cents hi va haver a Elx 

l'establiments de tres nous barris més al voltant del poble 

antic, tots ells també de forma "dirigida", encara que de 

menor dimensió que el raval de Santa Teresa. Així, el 1770 

el coronel Saràvia presentà un memorial a l'Ajuntament en el 

qual demanava tallar un hort de palmeres de la seua 

propietat, situat en la parròquia del Salvador, per a establir-

hi cases. L'any següent féu el mateix el clergue Conrado 

Sempere, qui també tallà el seu hort per a fer cases. Així es 

formaren els barris de Saràvia i de Conrado, contigus, situats 

entre el carrer dels Solars i el Filet de Fora, cardo maximus 

de la centuriació fossilitzat en la trama rural i urbana. Però 

fou el barri del Clero o Illetes, promogut pel clero de Santa 

Maria i també situat vora l'eix del Filet de Fora, encara que 

més al nord, en l'eixida cap a Alacant, la peça on millor hem 

pogut comprovar documentalment com es plantejà a Elx una 

nova ocupació d'un territori rural, amb l'alçament d'un plànol 

de les parcel·les perfectament dibuixat, amb un traçat 

quadriculat de carrers de nova planta per a traure el màxim 

número de solars, amb una perfecta relació dels establiments 

i amb una permuta prèvia feta per tal de regularitzar els 

límits perimetrals del barri. Amb aquestes quatre 

intervencions es palesava una primitiva voluntat dels 

promotors d'ordenar el traçat de la ciutat en un sentit 

geomètric, de prevenir la seua transformació i de fer-ho, 

com indicava un d'ells, "para más ensanche y hermosura de 

esta república."  

 Però aquest segle s'inicià també la reformulació de 

l'espai ciutadà amb l'eixamplament de diversos carrers, amb 

l'obertura de carrers nous, amb la primera proposta de 

reforma d'alineacions feta per un arquitecte de l'Acadèmia 

de Sant Carles per al convent dels mercedaris i amb la venda 

als particulars del terreny ocupat per l'antiga muralla de la 

vila. Així mateix, hi va haver diverses construccions 

públiques a la ciutat setcentista que ocuparen l'atenció del 

Consell: la construcció de la pescateria, la reconstrucció del 

pont Vell, l'obra de la caserna de cavalleria, la reparació i la 

modernització de la casa capitular i la reparació d'algunes 

ermites, esglèsies i convents. Un altre aspecte significatiu de 

l'escena urbana setcentista fou el manteniment dels serveis 

públics antics, com ara el rellotge, l'hospital, les ermites, la 

carnisseria, forns i tendes, i les fonts i sèquies de reg. Sense 

cap altra aigua corrent a Elx, l'aigua salada, en creuar la 

ciutat, tingué gran importància per als usos domèstics fins 

les primeres dècades del nou-cents: s'hi servien l'escorxador, 

els safareigs, els molins, les almàsseres, els corders, 

espardenyers i filadors, les fonts públiques i tot el veïnat. Per 

això, les despeses foren abundants, tant en la reparació de 

queixers, canals, partidors i fonts, com en el cobriment de 

les sèquies que travessaven la població, al·legant motius 

d'higiene, de seguretat i d'ornat públic. Un altre episodi 

cabdal de la història urbana a Elx a finals del set-cents fou 

l'abastiment d'aigua potable a la ciutat. Sense deus, fonts, 

pous ni ullals prop, fins aleshores tota l'aigua dolça que hi 

havia a Elx era l'aigua de pluja que els elxans replegaven en 

aljubs. Però el 1789 s'acabaren les obres per a portar l'aigua 

dolça des de les fonts de Barrenas, després d'una èpica 

empresa que fou conseqüència directa de la presència a Elx 

del bisbe il·lustrat Josep Tormo, qui pressionà la vila perquè 

hi fes les quantioses despeses que calia i contractà els serveis 

d'alguns dels arquitectes acadèmics més importants de la 

zona. 

 Gràcies als nous fragments de ciutat, a les obres 

d'infraestructura, a la importància de les construccions 

urbanes i també als plets entaulats, aquests anys es va 

introduir a Elx la representació gràfica moderna del territori i 

de l'arquitectura, en un moment d'eclosió de les 

representacions cartogràfiques arreu l'Estat espanyol. Tal fet 

culminà a final del segle amb el dibuix del primer plànol de 

la ciutat en projecció ortogonal, fet pel mestre Martínez 

Porras. D'altra banda, l'ambient constructiu i professional 

d'aquests anys a Elx era prou intens, amb la presència 

d'arquitectes acadèmics i d'enginyers militars, els quals 

treballaren tant per als particulars com per al Consell d'Elx. 

Cal pensar que en menys de 25 anys, la Vila promogué les 

obres del pont de Santa Teresa, reparacions en el pantà, la 

caserna de cavalleria, la consolidació i acabament de 

l'esglèsia de Santa Maria i la conducció de l'aigua dolça, a 

més de l'esglèsia de la Mercè Nova, promoguda pels 

mercedaris. Així, l'enginyer militar Alejandro Derretz, poc 

abans de la seua mort, dibuixà un plànol del pantà i de la 

sèquia de desviació, l'arquitecte Gaspar Cayon, qui havia 

treballat a les catedrals de Càdis i de Guadix informà sobre 

l'estat de l'obra de Santa Maria, el pont i el pantà, el murcià 

Pedro Fernández féu els plànols de la reconstrucció del pont 

Vell, l'enginyer militar Pedro Torbe, professor de l'escola de 

Barcelona, féu els plànols de la caserna de cavalleria, 

l'arquitecte acadèmic valencià Vicent Gascó féu un projecte 

de reparació del pantà i el també acadèmic Vicent Cebrian 

fou l'autor de l'esglèsia nova de la Mercè. Així mateix, 

visqueren a Elx un gran arquitecte acadèmic de Sant Ferran, 

Marcos Evangelio, relacionat directament amb la cort de 

Madrid, i un enginyer militar, Pedro Fernández de Ara, 

encarregat per Sabatini de les obres del camí de Madrid a 

València. A finals de segle, en fi, l'arquitecte Gonzálvez de 

Coniedo treballà en la capella de la Comunió, en 

l'Ajuntament i en la portada de l'aigua dolça. 

 I fins aquí el segle d'aquella "industriosa mudanza" 

referida per Cavanilles, representada a Elx, com podem 

veure, de forma paradigmàtica. 

 Però a principi del vuit-cents, la guerra del Francès 

i les epidèmies tingueren uns efectes desastrosos: només 

amb l'epidèmia de febre groga del 1811 morí una tercera 

part dels habitants d'Elx. La població del municipi, la qual el 

1802 era de 20.000 habitants, el 1900 a penes havia crescut 

fins els 27.000. Amb la destrucció de l'economia basada en 

el sabó i la barrella i amb el descens poblacional, la ciutat 

entrà en una profunda decadència que marcà les actuaciones 

urbanes del segle fins el darrer terç, quan hi arribà el primer 

iute que fou utilitzat, en lloc d'espart, per a fer espardenyes, i 

vingueren les primeres màquines de cosir, nous materials i 

tècniques amb els quals s'inicià el despegament industrial i 

poblacional d'Elx que ha caracteritzat la població fins els 

nostres dies. 

 Però malgrat la pobresa imperant a Elx, durant el 

vuit-cents es van caracteritzar certes àrees de la ciutat i es 

van plantejar nous usos a molts dels edificis històrics, 

d'acord amb el programa de la burgesia per a construir la 

seua pròpia representació urbana. Així, va haver a la ciutat 

grans transformacions, sobretot en relació amb els serveis i 
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equipaments, que posaren les bases per a la creació de la 

ciutat burgesa. Com a moltes altres ciutats de l'Estat 

espanyol, alguns d'aquells nous equipaments burgesos 

(escoles, hospital i jardí) s'establiren als edificis afectats per 

la desamortització de Mendizabal: els convents de Santa 

Llúcia, de Sant Josep i de l'Encarnació. D'altres utilitzaren 

diversos edificis antics, com ara la presó, instal·lada al palau 

dels Altamira, o els jutjats, per als quals s'habilità el vell 

hospital de la Corredora. Per a d'altres, en fi, es van construir 

edificis i espais de nova planta, com ara la pescateria nova, 

el mercat, l'escorxador, el teatre, els passeigs-saló, i la seu de 

diverses societats burgeses i casals obrers. 

 Aquest segle es donaren també els primers 

plantejaments de reforma de la ciutat existent, per tal de 

crear un nou espai urbà a la mesura de la burgesia en la zona 

situada a migdia de la vila murada i al nord de la parròquia 

del Salvador, al voltant de la Corredora i dels carrers Ample, 

dels Arbres i del Salvador, on es van reconstruir les cases i 

s'ompliren amb edificis emblemàtics els espais lliures i els 

horts que encara hi restaven. Ja el 1849 l'Ajuntament redactà 

també un plànol geomètric d'Elx, complimentant la Reial 

Ordre del 1846, document on es va fer una representació 

exacta de la ciutat existent i on es projectà una primerenca 

reforma de les alineacions. Tanmateix aquest plànol no 

tingué cap incidència en la transformació urbana real d'Elx, 

ja que la burgesia il·licitana vuitcentista no tenia necessitat 

d'un document urbanístic global d'aquesta mena per a 

construir la seua ciutat. La segona meitat del vuit-cents, en 

canvi, es caracteritzà per l'aparició dels elements urbans 

moderns comuns a les ciutats burgeses europees: des de 

tècniques urbanes, com ara el traçat d'alineacions, fins la 

construcció d'infraestructures, com ara voravies, empedrat i 

pavimentat de calçades, instal·lació de l'enllumenament 

públic i millores en l'abastiment d'aigua potable. Durant les 

útimes dècades del segle tingué, així mateix, gran 

importància el traçat del nou sistema de comunicacions: 

ferrocarril, carreteres i tramvies, el qual es va superposar a la 

trama territorial preexistent de camins vells i transformà 

profundament les estructures urbanes i territorials, deixant-hi 

una forta empremta, ja que aquestes instal·lacions no sols 

esdevingueren infraestructures imprescindibles per al 

funcionament de la ciutat, sinó que marcaren els eixos de la 

transformació física d'Elx durant els cent anys següents. 

 Com a conclusió d'aquesta etapa, assenyalem dues 

fites jurídiques en la formació de la ciutat burgesa 

vuitcentista: la supressió de l'Ajuntament del raval de Sant 

Joan el 1835, amb la qual cosa s'aconseguí la unitat 

administrativa de la població, i la declaració d'Elx com a 

ciutat pel rei Amadeu de Savoia el 1871, punt culminant de 

les aspiracions burgeses ciutadanes que maldaven per 

construir, precisament, una ciutat. 

 Així, doncs, el fi de segle vingué marcat a Elx per 

l'inici d'un debat urbanístic i ciutadà, però sense que les 

transformacions urbanes hi tinguessen coherència global. 

Després, els primers anys del segle XX foren els de major 

interès urbanístic, ja que s'hi consolidaren les noves classes 

socials, amb les seues organitzacions culturals, sindicals i 

polítiques, i es van debatir les bases ideològiques i 

programàtiques de la urbanística i de la ciutat moderna. 

Aquests anys, la ciutat d'Elx visqué una creixent prosperitat 

econòmica i social gràcies al desenvolupament industrial i 

agrícola, la qual cosa es reflectí en la gran activitat cultural, 

en els molts periòdics que s'hi editaren i en els nombrosos 

episodis urbans d'aquests anys, alguns d'ells tan importants 

com la defensa dels horts de palmeres, la creació de l'extens 

eixample de ponent i la construcció a llevant d'una ciutat 

jardí, a un quilòmetre del poble antic. Aquests anys s'hi 

produí també l'inici de la modernització definitiva de la 

ciutat, amb l'ampliació de les infraestructures urbanes i amb 

l'aparició d'elements de la ciutat i de la vida urbana europea: 

l'escola, la bugaderia (que aquí eren encara els safareigs), els 

espais de joc i d'esbargiment públic, la biblioteca, el museu, 

el parc, la llotja de fruites i verdures, l'escorxador, i, fins i 

tot, el cinema. Així mateix, hi vam tenir el tema de 

l'habitatge obrer el qual, però, no quallà efectivament en 

barris obrers clàssics. Amb tot, l'habitatge i certs 

equipaments (escola, museu, biblioteca i parc) començaren a 

ser reivindicats per una classe obrera potent i ben 

organitzada i a necessitar el seu propi espai, edifici o 

instal·lació. 

 Així, les primeres dècades del nou-cents es 

caracteritzaren a Elx per l'aparició i la formació d'un discurs 

urbanístic, en el qual participaren professionals significatius 

de l'Estat espanyol, com ara el teòric Hilarión González del 

Castillo o els arquitectes César Cort, Teodoro de Anasagasti 

i Marcel·lià Coquillat. Tot plegat van aparèixer i es van 

difondre a Elx, primer en l'opinió pública, després en el si de 

l'administració i, finalment, en la realitat, els grans temes de 

la disciplina urbanística: l'eixample, la reforma, les noves 

alineacions, etc., gairebé com a models que calia defensar i 

que s'arribarien a construir. 

 Aquest anys es va donar a Elx un interessant debat 

urbanístic, tant a les fulles de la premsa local com a les 

sessions de l'Ajuntament, en el qual exposaren les seues 

postures partits polítics, intel·lectuals i organitzacions socials 

i culturals. Aquest debat es trobà influït per l'estada a Elx 

dels alumnes d'urbanística de l'Escola d'Arquitectura de 

Madrid, amb el seu professor César Cort Botí. Els alumnes 

de Cort feren a Elx acurats treballs sobre la ciutat: plànol de 

l'estat actual, plànol de reforma, plànol d'eixample, projectes 

d'infraestructures i d'edificis, etc. Els treballs foren exposats 

al Cercle de Belles Arts de Madrid, a Göteborg i a 

l'Ajuntament d'Elx, suscitant a la nostra ciutat una certa 

polèmica entre els progressistes i els culturalistes locals. El 

mateix any aparegué a la revista La Ciudad Lineal un article 

de González del Castillo, reproduït als periòdics d'Elx, amb 

la proposta de fer una ciutat lineal entre Elx i Santa Pola, al 

voltant de la carretera que, en línia recta, uneix ambdues 

poblacions. Del Castillo exposava els avantatges funcionals 

d'aquesta nova ciutat, plantejada com un negoci segur, la 

qual, a més, en atraure-hi els habitants d'Elx, permetria la 

conservació dels horts de palmeres, tema crucial de la 

construcció de la ciutat i els seus eixamples als anys vint del 

segle XX. En efecte, durant el tomb de segle havien estat 

contínues les tales d'horts de palmeres per a fer petits barris 

de cases a llevant i migdia de la ciutat antiga, seguint un 

sistema d'ocupació territorial, promoció, estructura urbana i 

divisió parcel·lària semblant al dels barris setcentistes de 

Saràvia, de Conrado i del Clero, sense que hi hagués un 

projecte unitari de conjunt per a l'eixample o la reforma 
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urbana de la ciutat. Així, el propietari d'un hort podia 

demanar permís per a tallar les palmeres i establir el terreny 

resultant per a la construcció de cases, en un principi fins i 

tot sense presentar cap document gràfic i, més endavant, a 

penes amb un plànol del traçat urbà i amb el compromís de 

cedir a l'Ajuntament les vies públiques. També s'assolaren 

horts de palmeres per a fer fàbriques vora l'estació del 

ferrocarril. Però fins el 1917 ningú no donà importància a 

la tala dels horts ni clamà per la seua conservació, malgrat 

haver estat lloada la bellesa d'aquest recinte al llarg dels 

segles anteriors. Fins aleshores, els horts havien estat un 

territori amb una finalitat exclussivament agrícola i calgué 

que la burgesia local avançàs en la construcció de la seua 

ciutat perquè es plantejàs una valoració d'aquell espai 

conreat de característiques úniques a Europa, un paisatge 

que podia referir i simbolitzar tota la ciutat. Si el mèrit 

d'iniciar i dur a terme la defensa de les palmeres d'Elx fou 

de Pere Ibarra, va ser l'enginyer de monts Nicasi Mira 

qui, en un informe oficial, situà la qüestió: els horts 

havien de ser mantinguts, sobretot, per les seues 

característiques d'unicitat a Europa com a paisatge agrari 

d'un elevat interès cultural. Després d'aquells anys, els 

horts d'Elx deixaren de ser només una plantació agrícola 

amb un interès econòmic i esdevingueren el gran 

monument de la ciutat, el punt culminant en la creació 

ideològica de la ciutat burgesa. Així, l'expansió moderna 

d'Elx, feta durant dos segles a costa de tallar horts de 

palmeres, fou capgirada els anys vint del segle XX, gràcies, 

entre altres coses, a la campanya de defensa encapçalada per 

Ibarra, el resultat de la qual fou que l'opinió pública 

il·licitana i espanyola (madrilenya) s'adonà de l'alt valor 

cultural, artístic i turístic que podia atorgar-se-li al "palmeral 

de Elche", el qual, a partir d'aleshores, des d'una nova 

sensibilitat, fou considerat un "inalienable" patrimoni de la 

població i objecte d'un decret especial de protecció per part 

del govern republicà el 1933 i d'un altre decret del règim de 

Franco el 1943 on es declarava jardí artístic nacional, fins la 

seua declaració per la Unesco com a Patrimoni de la 

Humanitat l'any 2000. 

 Però, a la vegada, uns altres plantejaments 

requeriren la formació d'un eixample de grans dimensions. 

Així, l'acceleració de les transformacions urbanes a partir del 

1920 féu que calgués una gran extensió de terreny per a fer 

ciutat a un preu barat i amb una urbanització fàcil. Aquest 

gran eixample només era possible a ponent del Vinalopó, en 

la partida rural del Pla de Sant Josep, vora el raval de Santa 

Teresa, un terreny sense palmeres, relativament pla, per on 

corria l'aire i on s'acomplien els condicionants de salubritat 

tan benvolguts pels higienistes de principi de segle, també 

presents a Elx. Aquell era un sòl de terra agrícola barat i 

disponible en grans quantitats, delimitat pel riu a llevant, pel 

ferrocarril al nord, pel cementeri a ponent i pel canal de 

Regs de Llevant al sud. Aquest territori es trobava travessat 

per les carreteres d'Asp i de Crevillent i pel camí d'Oriola, 

eixos que serien el suport de la nova parcel·lació. S'hi seguí 

un plànol unitari, promogut ja oficialment des de 

l'Ajuntament, encara que desenvolupat a trossos pels 

diversos propietaris de les terres afectades, cedint els carrers 

i dividint les illes resultants. El primer plànol de la zona fou 

dibuixat el 1913 pel mestre d'obres Pere Navarro, encara 

amb el nom de barri del Pont Nou, però fou el 1924 que 

l'Ajuntament aprovà el gran plànol de l'eixample d'Elx 

redactat per l'enginyer de camins Sebastià Canales on, 

seguint la quadrícula de Navarro, s'ampliava, perfeccionava 

i s'establia definitivament el que seria una nova ciutat. A 

partir dels anys trenta, aquest eixample de ponent botà la 

barrera del ferrocarril i, amb el que es va conéixer en un 

primer moment com eixample del nord, començà l'ocupació 

dels barris de Carrús. L'aparellador municipal Martínez i 

Quesada projectà l'extensió del plànol de Canales cap al 

nord, continuant la mateixa quadrícula, però el seu 

plantejament no féu fortuna i aquest plànol no s'aprovà mai. 

A canvi, sense cap document urbanístic que ho regulàs, la 

gent feia les seues cases, amb el consentiment del municipi, 

a la vora dels camins. Fou després de la guerra quan els 

arquitectes municipals Pérez Aracil i Serrano Peral, artífexs 

tècnics de la millor arquitectura i urbanística feta a Elx entre 

els anys trenta i seixanta, tornaren a plantejar el traçat dels 

barris de Carrús, ja amb una trama urbana pròpia, la qual 

tenia en compte tant les preexistències de la zona, com els 

nous models de traçat dels últims moments de la disciplina 

clàssica. 

 Però abans, poc després de l'eixample de ponent, 

als anys trenta, una societat privada, El Hogar Jardín, 

començà a construir a Elx una ciutat jardí situada enllà els 

horts de palmeres, cap a l'est, entre les carreteres d'Alacant i 

de Santa Pola. Els periòdics d'Elx anunciaven com a "acto 

de gran transcendencia para el porvenir de nuestra ciudad" 

aquesta idea de construir "una pequeña ciudad satélite 

compuesta de noventa y cinco chalets rodeados de jardín y 

un hermoso edificio social destinado a casino, cooperativa 

de consumo, oficinas, etc." Però el tipus d'habitatge 

unifamiliar aïllat no tingué èxit a Elx durant aquests anys, 

sinó que, a canvi, es donà un tipus de casa, també 

unifamiliar, que era l'adaptació de la casa del camp d'Elx als 

nous solars dels eixamples de la ciutat. Eren aquelles cases 

de planta baixa dels nostres pares, grans i formoses, amb alts 

sostres i amb un gran corral posterior on hi havia els 

animals, un petit jardí amb arbres i els serveis domèstics que 

encara calien en una economia que, malgrat la forta espenta 

industrialitzadora, no havia perdut els seus trets ruralitzants. 

 D'altra banda, entre el 1936 i el 1939, la revolució i 

la guerra d'Espanya suposaren el trencament del perfil de la 

ciutat, amb la crema i l'enderroc de les esglèsies i dels 

centres de la burgesia il·licitana. Així mateix, la postguerra 

suposà el trencament de la societat civil, amb la desaparició 

dels partits polítics i de les organitzacions socials, culturals i 

sindicals d'esquerra. Amb tot, els anys quaranta i cinquanta 

foren d'una intensa activitat constructiva, tant d'equipaments 

com d'infraestructures. Així mateix, a partir dels anys 

quaranta, el procés d'urbanització de la ciutat cobrà tal 

intensitat que es botà definitivament la corona dels horts de 

palmeres cap a llevant i començà a ocupar-se la partida 

d'Altabix amb el barri de la Llotja, situat vora la "ciutat 

satèl·lit" d'El Hogar Jardín, i al voltant de la llotja de fruites 

i verdures, la nova caserna de la Guàrdia Civil i el camp de 

futbol. Pel que fa als eixamples de ponent i del nord, la 

connexió entre les dues ribes del riu, amb dos ponts 

únicament, era massa dèbil i això féu difícil i dubitativa la 

seua posada en marxa, provocant que aquella zona es 



 648 

caracteritzàs aquests anys com a perifèria urbana destinada a 

edificar-hi fàbriques i cases de planta baixa per als obrers. 

Mentrestant, la burgesia continuava ocupant el territori situat 

entre la vila i la parròquia del Salvador, fet seu des del segle 

anterior. 

 Tornant a les obres i programes urbans, després de 

la guerra, en un ambient d'atonia social i de lenta 

recuperació econòmica, mercè a l'"estabilitat" política, es 

desenvoluparen les grans operacions de creació de 

documents urbanístics, com també els projectes i les obres 

de construcció de gairebé tots els edificis i les 

infraestructures plantejats durant el mig segle anterior, a més 

de la reconstrucció de les esglèsies i els edificis burgesos 

destruïts el 1936. Tot plegat, aquest conjunt d'actuacions 

començà a fer realitat les demandes ciutadanes dels anys de 

preguerra i representà l'assumpció de les aspiracions de la 

burgesia il·licitana i també de bona part de la classe obrera 

en matèria urbanística, ço és, la creació, finalment, d'una 

ciutat burgesa, pròpia del capitalisme avançat. 

 Pel que fa als horts, els efectes de la campanya de 

defensa dels anys de preguerra seguiren més o menys 

presents i l'Ajuntament arribà a aprovar unes ordenances 

d'acord amb les quals, mantenint les palmeres, es podia 

convertir aquell territori en una ciutat-jardí de cases 

unifamiliars destinades a la burgesia local. 

 En relació amb les reformes urbanes, es van donar 

també nombroses operacions de reformulació de l'espai 

urbà, especialment importants en aquelles parts de la ciutat 

situades estratègicament, en la "perifèria" immediata de la 

ciutat burgesa vuitcentista. Però en cap d'aquestes 

actuacions, ni tan sols en l'important operació de 

sventramento del barri dels Filadors, no es va replantejar 

l'estructura de la ciutat en conjunt. Aquest paper fou assumit 

pel Pla General del 1962, redactat d'acord amb la Llei del 

Sòl del 1956, un document que, des del punt de vista 

disciplinar, es trobava encara entre la doctrina clàssica i la 

doctrina racional que ja impregnava la urbanística europea. 

Aquest document es basà en treballs urbanístics fets amb 

anterioritat, però els donà un nou sentit i una nova relació 

mitjançant una forma general abans inexistent. Per primera 

vegada, la ciutat d'Elx s'interpretà com un conjunt unitari. Es 

tractava del punt d'arribada de la ciutat moderna, una ciutat 

burgesa que havia esdevingut ja ciutat industrial. Al Pla 

General, es fixà que la ciutat, a més d'estendre's cap a ponent 

i cap al nord, havia d'ocupar el terreny situat a llevant, enllà 

els horts de palmeres, absorbint aquests horts dins de la 

ciutat, la qual prendria, així, una forma ràdio-concèntrica. 

També es va preveure encerclar el conjunt amb grans vials 

de circumval·lació, amb els quals es definia també un model 

de relació (d'enfrontament) entre la ciutat i el camp que 

l'envoltava, preparant el camí per a la construcció d'una 

ciutat-regió estesa arreu aquell territori, el qual, al marge 

dels usos (les funcions) i les construccions que pogués o no 

albergar, ja es caracteritzava pel fet de quedar fora d'una 

estricta normativa i reglamentació. El Pla establí una 

zonificació dins la ciutat, preparà diverses operacions de 

reforma de la ciutat antiga i inclogué unes ordenances 

generals per a l'edificació. En l'estructura urbana que s'hi 

proposà destacava el perfil oval de la planta del conjunt, la 

gran elevació de les altures edificables, la qual cosa era ja 

possible gràcies a la introducció a Elx de les tècniques 

constructives modernes i de l'ascensor, les extenses 

operacions de renovació urbana, la migradesa de les zones 

verdes en l'interior del continuum edificat, unes zones de 

reserva disposades envoltant per llevant els horts de 

palmeres —englobats ja dins la ciutat i destinats a usos 

"urbans"— i una "ciutat esportiva" de dimensions colossals 

situada a llevant de la ciutat. 

 Després, als anys seixanta, es produí a Elx una 

elevada immigració i un allau de treball i de diners que 

precipità els processos de transformació promoguts pel Pla. 

Les transformacions de les estructures urbanes implicaren 

tot el territori, començaren a haver-hi arreu zones pseudo-

urbanitzades de xalets o de fàbriques i es projectaren i 

s'executaren grans projectes d'infraestructures d'abast 

metropolità. Després dels anys seixanta, la pràctica 

urbanística a Elx fou tota una altra, d'igual manera que ho 

era ja a l'Europa del capitalisme avançat de la segona 

postguerra mundial, amb la difussió i la trivialització dels 

postulats de la doctrina urbanística racional. A Elx canviaren 

el paisatge urbà, el perfil de la ciutat i les estructures urbanes 

i territorials. Es van desenvolupar els quatre grans fragments 

de ciutat: el poble antic i els barris del Pla de Sant Josep, de 

Carrús i d'Altabix. La construcció de noves cases de planta 

baixa restà prohibida i les existents foren substituïdes per 

edificis de vuit o deu pisos, amb una nova tipologia 

d'habitatges, on el fresc i lluminós corral posterior fou 

substituït per corredors foscos i petits patis de llums. S'hi 

construïren nombroses escoles i mercats, i els carrers i les 

places del poble foren asfaltats, però també es produí la 

definitiva destrucció de les trames urbanes d'origen medieval 

i la desaparició de les fites urbanes de la ciutat burgesa del 

tomb de segle. El ferrocarril fou soterrat al seu pas per la 

ciutat i es possibilità la construcció a sobre de la avinguda de 

la Llibertat, columna vertebral de l'Elx de final del segle XX. 

La ciutat envoltà els horts de palmeres —els quals abans 

envoltaven la ciutat— i aquests horts, protegits legalment, 

però amb la seua importància econòmica i el seu caràcter 

agrícola perduts, van minvar, s'assecaren i van mig 

desaparèixer o, amb la nova tècnica de l'edificació oberta, es 

transformaren en jardins, habitatges unifamiliars, blocs 

d'edificis o equipaments urbans, amb les construccions 

situades enmig dels bancals. 

 A les darreres dècades del segle XX, amb la forma 

urbana, la vida urbana tota ha passat a ser una altra mercè a 

la transformació de les estructures social i econòmica, i de 

les relacions entre la gent del poble. Fins i tot, a partir 

d'aquells anys seixanta, l'antic idioma dels elxans, aquell 

"pus bell catalanesc del món" assenyalat pel cronista Ramon 

Muntaner al segle XIV, començà a ser substituït massivament 

per una altra llengua. Però tot això és ja una altra part 

d'aquesta història. 

 Finalment, i ja per a acabar, permetan-me que 

dedique a tots els presents el treball que hem llegit, ja que si 

és cert que són només nostres els seus possibles defectes, 

també ho és que hem de compartir els encerts amb tots 

vostés, ja que plegats hem aprés una gran part de tot allò que 

pugam saber d'arquitectura i d'urbanística. Amb l'esforç de 

tots vostés, amb els seus escrits i estudis com, certament, 

amb el de moltes altres persones, al llarg dels darrers anys, 
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hem adquirit i perfet la nostra formació com arquitectes. No 

podem sinó aprofitar l'avinentesa per tal d'expressar-los el 

nostre agraïment per la seua ensenyança, com també la 

nostra complaença pel fet que siguen els testimonis de la 

lectura pública del nostre treball, un treball enllestit durant 

anys d'esforç intens i excloent, però amb el qual hem rematat 

la tasca que començàrem el 1974, quan, sota un púdic 

pseudònim, vam publicar aquell primer article a la revista 

Festa d'Elig. Amb aquest treball d'ara tenim el sentiment 

d'haver acomplert un deure cívic i de gratitud envers la 

nostra ciutat i el nostre país. I si no podem agrair-li als déus 

que ens hagen donat la capacitat necessària per tal de trobar 

amb un gest únic i definitiu la solució a un tema, sí que els 

hem d'agrair que ens hagen donat la capacitat d'insistència i 

de continuïtat en el treball, en la lenta i pacient investigació i 

expressió del món de les idees i del sentiment. Certament, 

aquest mètode de treball, inductiu, acumulatiu i envolvent, 

que va de les nombroses proves a la proposta d'una teoria, 

d'un empirisme que a res deu tant com als propis errors 

metodològics, ha implicat que hajam hagut de fer aquest 

treball a base de renúncies, per tal de poder traure el temps 

que calia per a centrar el tema, completar-lo i extreure'n 

conclusions. Confiem que l'esforç que ens ha suposat la 

redacció d'aquesta tesi doctoral, d'ara en endavant ja pública, 

haja pagat la pena i siga entés i apreciat per aquells que en el 

pervindre s'endinsen entre les seues pàgines. A ells també va 

dedicada. 

 El 1976, després de titular-me d'arquitecte, vaig 

deixar aquesta Escola d'Arquitectura i aquesta Universitat 

Politècnica de València. M'ha complagut tornar-hi per a 

redactar i exposar públicament el meu treball. No de bades 

en aquestes aules vam passar els anys més joves i 

primerencs de la nostra formació com arquitectes. Com vam 

dir en un poema, 

"els nostres anys més joves van passar en les aules 

d'aquella grisa escola d'arquitectura que 

no ens agradava gens, però que fou la única 

que vam tenir i férem nostra." 

 Permetan-me que brinde també aquest treball als 

companys i els professors d'aquell Institut Politècnic dels 

primers anys setanta a la ciutat de València, dolçament 

evocats tantes vegades. 

 Moltes gràcies per la seua cordial i amistosa 

atenció, senyores i senyors. 

Gaspar Jaén i Urban 

D'Elx per a València, a 16 de juliol del 1990, 

dia de la Mare de Déu del Carme. 
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