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Poca gent té la virtud d'adonar-se del valor que posseeixen les coses amb les que, diàriament, 
ens trobem o convivim i que d'alguna forma ens resulten familiars. Precisament perque han estar ahí 
sempre, la major part de nosaltres solem infravalorar-les. L'home d'aquí es molt donat a sorprendre's 
amb allò que li és estrany sense parar-se a pensar que, moltes vegades, allò que és propi és igual de 
sorprenent per al qui arriba de fora. 

Els palmerals d'Elx són un exemple viu d'aquesta afirmació. Quin valor els hem donat, quan en 
alguna ocasió poc faltà perquè la destral ignorant o especulativa acabara amb ells?. I tanmateix, no és 
cert que són l'admiració de qui els veu per primera volta? 

Però açó és quelcom que, dissortadament, sembla natural en les persones. Soles reconeixem el 
valor de les nostres coses quan les hem perdudes. I açó és el que es trist, perquè llavors difícilment 
hom pot fer marxa arrere. 

Aquest fet que es dona en tots els ordres de la vida, és particularment significatiu en ~ de la 
convivència humana. Estem conformats pels nostres records y per les nostres relacions i, ambdos, es 
graven i es confundeixen amb l'àmbit on s'han desenvolupat. En conseqüència no podem deslligar els 
nostres records més perdurables del lloc on es produïren, ja siga el carrer dels nostres jocs infantils, el 
portal de la casa on ens amagàvem o els bancs de la plaça on els vellos seien a prendre el sol. 

Els nostres pobles estan plens de fites que ens reconeixen, i en les quals ens reconeixem, i la 
presència de les quals apenes notem. Soles se sent la seua absència, perquè el valor d'allò que és 
entranyable, no es posa en evidència fins que es perd. ·· 

Per això convé escoltar qui té la virtud d'adonar-se'n d'aquells valors que la majoria no sóm 
capaços devore, però que a tots ens doldran si desapareixen. 

Aquesta publicació qúe ara es posa en les vostres mans es justament aixó: un saber vore el que 
tenim, una presa de consciència d'allò que és nostre i al mateix temps, una denúncia del que hem 
perdut o corre perill de perdre' s. 

Que ens agrade o no, entra, al c;aWavall, dins l'àmbit dels juís personals de gust o de moda El 
que importa és que recull llocs on podem o hem pogut, reconéixer-nos perquè són, o han estat, part 
de la memòria col.lectiva del n~tre poble. 

Aquesta és la raó fonamental per a la conservació del nostre patrimoni. I per açò no soles conten 
certs edificis de característiques singulars, sino tots aquells que, conformant determinats ambients, 
són el llegat de cada generació i en el seu conjunt testimoniatge de la història dels pobles. 

Per això aquest treball, que l'ull i la càmara precisos dels autors han elaborat amb molta cura, no 
deu ser altra cosa que un principi: el començament d'un document viu i en creiximent, com ho és la 
ciutat: un document on a cada període es poden afegir nous exemples de noves generacions, però on 
no tornen a aparéixer les esqueles de vells caserons enderrocats i d'entranyables ambients arrassats. I 
si el saber vore'l està encara en els ulls d'uns pocs, el poder evitar-lo està en mans de tots. No val 
pensar que altres ho faran per nosaltres. El nostre patrimoni és nostre· i ningú no va a vindre a 
conservar-nos-el. Existeixen mitjans i bons exemples també. Però es_ fa necessari prendre mesures 
urgents; sino, totes aquestes fotografies serà l'únic que ens quede del poble autèntic i sensible que 
ens ha precedit. 

Que açò no ocórrega dependrà entre altres coses, de com cada u de nosaltres entenga i utilitze 
aquest material que l'esforç d'uns ciutadans i la col.laboracions del Departament D'obres Socials de la 
Caixa d'Estalvis d'Aiaca!lt i Múrcia, del C.S.I. del CoLlegi d'Arquitectes d'Alacant i el Consell Popular 
de Cultura d'Elx, han posat a la nostra disposició. 



L'ARQUITECTURA FORMA PART 

DE LA MEMÒRIA COL·LECTIVA 

L'arquitectura - la ciutat - forma part del patrimoni 
cultural d'un poble. Com les cançons, la llengua y els 
costums. 

La vida d'una col.lectivitat té sempre un marc 
construït: el carrer, la plaça i els edificis con tenen una 
història que pertany a eixa col.lectivitat. 

La nostra identitat com a poble està immersa en 
gran part en la ciutat que ens ha vist créixer. 

Perdre la ciutat és perdre un tros de la memòria 
col.lectiva d 'un poble. 

COM ERA ELX FA UNS ANYS? 

Aproximadament fins a 1960, Elx era un poble de 
cases baixes, de terrats plans, de parets grogoses i 
reixes que protegien les finestres. 

Era un conjunt prou unitari en la seua arquitectura,, 
que havia estat resultat de la seua estructura productiva: 
a mitges agrària i industrial-artesana. 

A principi del segle XX trobem ja dividit el territori: 
un barri per a la classe alta (la Corredora i els seus 
voltants) i d'altres per a la resta: artesans, llauradors i 
manobres vivien en el Raval, vora Sta. Maria, en el Pla de 
San Josep, en els nous barris de principi de segle. 



LÈS ARQU ITECTURES C UL TES 

D'ençà que Elx fou conquistada pels cristians en 
1265, hem tingut bones mostres d'arquitectura cu lta, és 
a dir d' aquelles arquitectures que segueixen corrents 
històrics ben definits: 

uns banys àrabs prou ben conservats. les restes 
d'una església del darrer gòtic, dues magnífiques es
glésies barroques .. 

Més mal que bé, ens ha arribat un bon llegat 
d 'aquestes arquitectures. 

Compararies amb les d 'altres llocs, fóra absurd. La 
riquesa del nostre patrimoni té el seu significat més 
profund quan el considerem respecte a nosaltres matei
xos. 

No importa que aquests monuments siguen o no 
part de la història «universal» de l'art. Són importantís
sim per a la nostra gent, per qué formen part del seu 
passat i de la seua història. 



L'ARQUITECTURA POPULAR 

A la volta, la gent del poble creava una arquitectura 
pròpia: l'arquitectura popular. Eren les seues vivendes, 
les seues tendes, els seus llocs de treball. 

Tan important com l'arquitectura culta, perqué era 
una perfecta expressió d 'adaptació al medi. 

Cases de dos o tres plantes; places i carrers que 
seguien un traçat previ àrab i romà; exteriors de color 
terrós, pel revoc d'algeps negre. 

Es aquí, en aquestes arquitectures, on la destrucció 
ha estat més gran. 

LES CASES PAIRALS DELS 
SEGLES XVI I XVII 

L'aristocràcia, mentrestant, remodela els seus an
tics palaus de l'edat mitjana o en fa de nous. 

Es una arquitectura rica en comparança amb la 
popular. Abunden els ferros forjats, els escuts i les 
dovelles de pedra. 

Però aquesta major riquesa inicial no ha estat 
tampoc problema per a que sumbesca al davant dels 
enderrocs. 



LA PRIMERA ARQUITECTURA 

BURGESA DELS SEGLES XIX I XX 

I la burgesia creà la seua pròpia arqu itectura 
desprès del descens de l'aristocràcia. 

Cases de pisos per a residencia de la classe social 
que arriba al poder. 

Abunden els detalls ornamentals emmarcant les 
finestres i les cornises. Era el luxe de l'época. 

La Corredora, el Carrer Arbres (Sagasta), el carrer 
Salvador i gran part de la zona entre les muralles de la 
Villa i el Raval es transforma a finals del segle XIX i 
principis del XX. 

UN CERT MODERNISME. UN CERT 

ART -DECÓ 

No podem parlar de modernisme pròpiament, però 
si d 'uns edificis que agafen alguns elements d 'aquest: ús 
del taulellet vitrificat, dels ornaments sezession i de les 
baranes de ferro amb motius florals. 

Arriben així a Elx alguns dels trets de l'estil que 
donaria pas a l'arquitectura moderna. 

Més tard, els primers arquitectes establerts a Elx 
porten un batatge d 'escola d'arquitectura. 

El que es concreta amb l 'aparició de bons exemples 
d 'arquitectura moderna. El racionalisme i l' art-decó apa
ï eixen a principi de la década dels trenta, però amb la 
victòria del franquisme són substituïts tan bon punt és 
possible del triomfalisme que el nou règim farà seu. 



LA FÀBRICA 

Cal destacar una arquitectura molt peculiar que surt 
amb la Revolució Industrial: l'arquitectura de la fàbrica. 

Es tracta de grans espais destinats a la producció i 
per tant amb uns mínims requisits funcionals en un sentit 
estricte. 

Alguns dels seus elements han arribat a formar part 
de perfil característic d'Elx: xemeneies, els grans volums 
com la fàbrica de la Farina o les ceràmiques. 

ELS CONJUNTS URBANS ... 

A través del temps, les distintes arquitectures han 
conformat uns conjunts, un paisatge urbà que expressa 
perfectament les distintes etapes històriques. 

Una obra d'arquitectura no té sentit sense l'entorn 
construït que va sorgir amb ella. Un edifici aïllat és ben 
poca cosa. 



... I EL .PAISATGE URBÀ 

Actualment s'ha accelerat la destrucció dels con
junts urbans d'Elx, Barris sencers com les Illetes i la part 
nord d'alió que fou Vila Murada, han desaparegut. 

El paisatge urbà ha sofert els més greus atemptats: 
les altures excessives, l'ús abusiu de l'automòbil i el 
servilisme que imposa, i la congestió del nostre centre 
històric, ha suposattrencar una herència de segles. 

MISÈRIA DE LA PROTECCIÓ 

DEL PATRIMONI 

Part de la Vila Murada fou declarada Conjunt 
Històric-Artístic en 1968. 

Ben poca cosa queda d'aquest interesant recinte. 
Obrir el Pont d'Aitamira suposà trencar totalment la 
trama urbana i desallotjar els habitants d'aquest sector. 

Els voltants dels edificis més importants d'Elx: 
Alcàsser de la Senyoria, Basílica de Santa Maria, Con
vent de les Clarisses, Calaforra, estan en un estat 
lamentable. 

El que calia fer és ja impossible: mantenir l'estructu
ra urbana original amb les arquitectures populars origi
nals. 

Molt probablement tot alió que no siga açó serà una 
operació d'alt prestigi, o el que és el mataix: un atemptat 
més contra la història. 



Que suposa en aquests moments la protecció d'un 
edifici o d'un conjunt? 

Vejam uns exemples dins del Conjunt Històric
Artístic: 

La Casa dels Ferros fou impunement enderrocada. 

La Casa Cosidó ha sofert recentment l'enderroc 
total excepte la façana. L'arquitectura és alguna cosa 
més que un decorat. 

El cas mes insòlit és el de l'edifici de la Mútua: un 
magnífic exemple d'arquitectura modernista de principi 
de segle, de l'arquitecte d'Elx Marceliano Coquillat s'ha 
enderrocat sense problemes, per a fer-lo «igual». Es la 
història considerada com a fetitxe. 

EL QUE MAl NO S'HAURIA D'HAVER FET 

Podem constatar en Elx alguns cassos de des
trucció del Patrimoni Arquitectònic: 

-l'enderroc de l'estació, del Pont de Ferro o de la 
Pescateria. 

-la degradació de la llongeta del Raval. 

- L'abandó de St. Josep i de l'hospital. 

-la substitució absurda en el cas de l'edifici de la 
Mútua. 

- El fals historicisme del Palau Bisbal. 



UN CAS ESPECIAL: LA GLORIETA 

La remodelació de 1968 feu desaperéixer el magní
fic jardí de principi de segle, amb elements tan interes
sants com els quioscs de la premsa, el templet i els 
bancs. 

Amb la Glorieta desaparegué un importantíssim 
fragment de la nostra memòria col.lectiva, de les nostres 
senyes d'identitat. 

El mateix podem dir de la destrucció de les arquitec
tures paisatgistes del Parc Municipal i de l'antic Passeig 
de l'Estació. 

PER QUÈ NO S'HA DE DESTRUIR? 

En el fons és una cosa així com guardar el «retrato 
de l' agüela». 

Amb la destrucció de l'arquitectura, es perden 
elements urbans unitaris totalment irreproduïbles d'un 
indiscutible valor històric. 

I alió que és més important: s'obliden els llocs on 
s'ha viscut, els llocs on s'ha desenvolupat la història del 
poble. 

A la vegada, la destrucció com a norma, comporta 
un augment de la densitat de població, la congestió i 
l'especulació. 

Econòmica i socialment, la destrucció és una des
mesura. 



PER QUÈ UNA DESTRUCCIÓ? 

El sòl és un bé escas i limitat. Si gran part d'ell es 
trau del mercat, el preu puja. El que fa que el preu del sòl 
augmente astronòmicament molt per damunt del seu 
valor d'ús. 

El casc antic compta amb uns avantatges de proxi
mitat al centre, d'infraestructures ja fetes i d'equipa
ments immillorables. 

Que cal fer? Doncs enderrocar el que n'hi ha, 
desallotjar als usuaris i augmentar els metres construïts. 

Es aproximadament així com es capitalitza un pa
trimoni arquitectònic col.lectiu . 

LA REVITALITZACIÓ DEL PATRIMONI 

EL CENTRE HISTÓRIC ÉS DE TOTS 

L'ús que cal fer-ne de la ciutat no és treure-li el suc 
econòmic, sinó gaudir d'ella. 

Cal defensar la supervivència de la ciutat històrica 
contra l'actual lògica destructiva. 

Cal reutilitzar com a vivenda aquells edificis que es 
puguen mantenir encara. 

I utilitzar els edificis històrics com a equipaments 
per a la comunitat. 

Necessitem arxius, biblioteques, escoles, espais de 
reunió, etc. etc. 

Tot açó pot donar-se en els edificis històrics. 
Cal tenir present, en fi, que una política cultural i 

urbana per al centre històric és tan sols part d'una 
política ciutadana més ampla d'equipaments i dotacions. 

· Sols amb aquesta visió es pot salvar el nostre 
patrimoni arquitectònic que forma part de la ciutat. 



CAIXA D'ESTALVIS D'ALACANT I MÚRCIA 

PLAÇA D'ESPANYA-ELX 

NIU FESTER DEL SAGRAT COR DE JESÚS 

LLOC D'EXPOSICIÓ: 

NIU FESTER DER SAGRAT COR DE JESÚS 

Del 6 al 17 d'agost de 1978 

INAUGURACIÓ: 

Diumenge, 6 d'agost a les 11 hores 

VISITES 

DE 8 A 10 DE LA VESPRADA 
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