GUIA DE L’ARQUITECTURA I
L’URBANISME DE LA CIUTAT
D’ELX
(1977-1983)
GASPAR JAÉN I URBAN
A la memòria de Pere Ibarra i Ruiz (1858-1934),
que estimà Elx amb passió,
desesperació i odi.
A Elx, que el va destruir.

Ara és l'hora de dir,
ara és l'hora de recordar que el poble persisteix
en els carrers amb empedrat antic,
en el pont i en l'església
que han conegut tota la gent del poble.
MIQUEL MARTÍ I POL (1966)
Voldria haver viscut als temps dels veritables viatges, quan s'oferia en tota la seva
esplendor un espectacle encara no fet malbé, contaminat i maleït.
Cada llustre endarrera em permet de salvar un costum, de guanyar una festa, de
compartir una creença suplementària. Però conec massa els textos per no saber
que, enlairant-me un segle, renuncio alhora a informacions i a curiositats capaces
d'enriquir-me la reflexió.
A fi de comptes, sóc presoner d'una alternativa: tan aviat viatger antic, confrontat a
un prodigiós espectacle que se li escapa totalment, com viatger modern, corrent
darrera els vestigis d'una realitat desapareguda.
Jo, que gemego davant ombres, ¿no sóc tal vegada impermeable al veritable
espectacle que pren forma en aquest instant, però per a l'observació del qual el meu
grau d'humanitat no té encara el sentit requerit? D'aquí a uns quants centenars
d'anys, en aquest mateix lloc, un altre viatger, tan desesperat com jo, plorarà la
desaparició d'allò que jo hauria pogut veure i se m'ha escapat. Víctima d'una doble
enfermetat, tot el que veig em fereix i em reprotxo incessantment de no mirar prou.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS (1955)
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ÍNDEX

AGRAÏMENTS

VOLUM I
D'una manera o d'una altra m'han ajudat en la
confecció d'aquest llibre, i vull fer-los constar el meu
agraïment, les següents persones:

Introducció
La ciutat d'Elx
Zona A.
Horts de palmeres

José Amorós Gómez
Pilar Amorós Pérez
Tomàs Brotons i Anton
Joan Calduch i Cervera
Hèctor Càmara i Sempere, amb flagrant anacronisme
Andreu Castillejos i Furió
Andrés Fuster Macià
Vicente Gozálvez Pérez
Gaspar Jaén i Soler
Maria Mercè Jaén i Urban
Manuel Lacarte Monreal
Margarita López Bru
Tomás Martínez Boix
Juli Moreno i Ruiz
Rafael Navarro Mallebrera
Santiago Pérez Aracil (†)
Francisco Picó Meléndez
Joan Rendé i Masdeu
Francisco Sánchez Pérez
Joaquim Serrano i Jaén
Martín Sevilla Jiménez
Gertrudis Urban i Valero

VOLUM II
Zona B.
Zona C.

Vila murada
Raval de Sant Joan

VOLUM III
Zona D.
Zona E.

Migdia i llevant de la Vila
Barri del Salvador

VOLUM IV
Zona F.
Zona G.
Zona H.
Zona I.
Zona J.
Zona L.
Zona M.
Zona N.
Zona O.
Zona P.
Zona Q.
Zona R.
Zona S.
Zona T.
Zona U.

Raval de Santa Teresa
Barris de Saràvia i de Conrado
Barri de les Illetes
Barris del Carme, de Sant Miquel i de les
Patades
Barris de Xinxilla i de la Barrera
Barris de Tripa i de les Portes Encarnades
Barri del Pont Nou
Barri de l'Asil
Barris del Pla de Sant Josep
Barri de la Llotja
El Hogar Jardín
Barri de Sant Antoni
Barris de Carrús
Polígon Industrial d'Altabix i Ciutat
Esportiva
Polígon dels Palmerars

D'una forma molt especial faig constar el meu
agraïment a l'arquitecte Antoni Serrano i Bru per
deixar-me consultar i reproduir l'important arxiu de son
pare, l'arquitecte Antoni Serrano i Peral, curosament
conservat per ell.
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INTRODUCCIÓ

altres estan a punt de ser-ho. També alguns edificis han
estat salvats momentàniament. L'intent d'evitar la
destrucció d'alguns ha originat polèmiques verbals i
escrites, moltes vegades portades amb poca cortesia i
sempre amb acritud. Així fou criticada l'oposició a
l'enderroc del Trust. I en silenci han desaparegut la casa
de les Jesuïtines, i els cinemes Central i Ideal. La
destrucció programada pel Capital i el seu Planejament
legal ha seguit el seu curs independentment dels succeïts
polítics i socials dels darrers vuit anys.* I allò més greu
que podia passar a Elx ha seguit passant: s'han tallat
centenars de palmeres per l'administració i pels
administrats, entre silencis còmplices i impunitats
solemnes.
També de tot això s'ha fet aquesta guia. De la consciència
de fer un treball inútil, de la sensació d'estar perdent el
temps, d'estar adquirint un compromís avorrit i odiat pels
poderosos, i agraït només per una dotzena d'amics que
també estimen i volen íntegra aquesta terra i aquest poble.
Durant aquests cinc anys he mirat i remirat el poble d'Elx,
que és el meu poble. L'he pensat i l'he tornat a pensar.
L'he recordat amb tota l'estima que sóc capaç. He alçat
acta de la destrucció d'Elx i d'allò que quedava, i d'allò
que recordava haver vist. Dels carrers i les cases desfetes;
dels costums perduts; dels horts i els camins arrancats. De
tot això he escrit. De la gran pena de veure desaparèixer
Elx. De la sensació que em contagià Levy-Strauss d'estar
mirant coses que anaven també a desaparèixer. De la
tristor de recordar Elx, uns carrers on m'he fet gran, on
s'han fet grans els meus amics. Uns carrers que han vist
morir els meus. I que els han vist nàixer. Uns carrers per
on s'ha anat perdent la llengua dels àngels, les vocals del
Misteri, els mots dels antics arxius. Uns carrers on ja els
àngels no ploren.
He vist Elx mirant-se el melic en la Dama, el Misteri i les
palmeres, mentre ho destruïa o ho momificava. Elx
plorant ple d'alegria mirant la coronació de l'Assumpta en
la Festa del 15 d'agost. Elx, Elx, Elx!, l'Elx perdut per a
sempre, perdut per a tots els segles. Aquell corredor ple
de geranis de Pere Ibarra; aquell passeig alt; aquella
glorieta de pins i palmeres; la muralla i la torrassa de Get;
el barri dels Filadors; la Figuera Reona... Elx dels
miserables que l'han destruït. Elx fatxenda, farolero i
xovinista. L'Elx que creu que ho sap tot. Elx boig pel
futbol. Elx d'espardenyes i sabates, de crèdits bancaris,
d'estafes i de fraus fiscals. Elx de la indústria clandestina,
de les hores extraordinàries, de les pluri-ocupacions... Elx
sense història. Elx sense museus, ni societats culturals.
Elx fictici, de mentida i de cartó. L'Elx viu, l'Elx de
sempre. L'Elx que era només un olor d'arbre del paradís
que podria haver enamorat a Andrea Palladio. Elx fet
d'oblit, de misèria, de cucs i de destrossa. I de vida i de
llibertat. I d'aigua i de palmeres.
El temps passa i els homes obliden. La mort no cessa. I la
vida tampoc. El gran negoci de la ciutat, del sòl de terra i
dels pisos. L'auto-odi, el suïcidi. La mentida i la
demagògia de molts anys i de moltes persones. He revisat
els terratrèmols i les inundacions que Elx ha patit. I les
epidèmies. I les grans sequeres que obligaven els homes a
emigrar a l'Àfrica. I la set d'Elx, mil·lenària com les seues

A final del 1977 van derrocar l'antiga pescateria d'Elx.
Poc abans havien derrocat la casa de la Mútua. Eren dos
edificis –romàntic l'un, modernista l'altre– que tenien el
doble interès de la seua arquitectura i de la seua presència
en la ciutat. També per aquella data van derrocar una casa
del final del Raval, on estava la barberia a la que anava el
meu avi Joan. Quan jo tenia tres o quatre anys m'hi
portava i, com en un vers de l'Estellés, jo llegia als homes
el periòdic. Era l'avi qui m'havia ensenyat a llegir, abans
d'anar a l'escola, i n'estava orgullós.
A meitat de la dècada dels setanta, els estudiants
d'arquitectura anàvem per la ciutat vella i per l'eixample
de València fotografiant edificis medievals i modernistes,
amb l'ànsia que quedàs alguna cosa d'aquella bella ciutat
que anaven destruint. A final del 1977 em vaig adonar
que poc o res coneixia de l'arquitectura de la meua ciutat,
allà on vaig nàixer i crèixer, dels carrers i les cases que
m'havien acompanyat en la memòria. Havia desaparegut
la casa de la Mútua, d'una gran bellesa, sense que jo
m'hagués parat a mirar-la com a arquitecte. I, com al
personatge de la novel·la Ciutat, de Clifford D. Simak,
se'm va ocórrer que no podria fer res millor que preservar
per a la posteritat una mostra de la ciutat i la vida dels
nostres pares, d'una cosa que anava quedant endarrera.
Així, el 1978, el CSI del Col·legi d'Arquitectes d'Alacant
va publicar, com un avanç dels treballs que tot seguit
comencí a fer, un fullet titolat Guía provisional de
arquitectura de la ciutat d'Elx. Allí s'oferia un llistat, amb
les corresponents fotografies, de 70 edificis d'Elx, com
també uns itineraris pels carrers de més interès del centre
històric de la ciutat. Aquell mateix any vam fer Andreu
Castillejos, Juli Moreno i jo mateix una exposició de
fotografies titulada Arquitectura d'Elx que anà tot un any
pels col·legis d'Elx acompanyada de xerrades meues i
d'Antoni Serrano. Després d'abril del 1979 —cedida a
l'Ajuntament— l'exposició anà pels carrers i les places
d'Elx fins que la desféu la pluja, la intempèrie i la desídia.
Queda el bonic catàleg que féu una caixa d'estalvis.
Començat el 1977, com hem dit, el 1979 vaig deixar
enllestit el Catàleg d'arquitectura de la ciutat d'Elx, en
fitxes IPCE (de l'Inventari de Protecció del Patrimoni
Cultural Europeu) que comprenia uns 200 edificis, carrers
i places. Aquest catàleg fou redactat per al mateix CSI del
Col·legi d'Arquitectes. El 1980, per al Ministerio de
Cultura, i en fitxes de l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic d'Interès Històrico-Artístic, vaig fer
l'Inventari d'arquitectura del terme municipal d'Elx,
arreplegant un total de 83 edificis del poble, 17 edificis
del camp i 10 conjunts urbans i rurals. Aquest inventari va
ser fruit de molts recorreguts pel camp d'Elx i de moltes
fotografies fetes aleshores. També, ininterrompudament
fins avui mateix (1983), he anat escrivint articles i
conferències que han vist la llum en revistes i diaris i on,
sota el títol genèric de "Cròniques d'Elx", he parlat de la
història, de la destrucció i de la vida urbana d'aquest
poble. En tots aquests treballs, especialment en el catàleg
citat, es troba l'orige d'aquesta Guia de l'arquitectura i
l'urbanisme de la ciutat d'Elx.
Des de la data dels primers escrits i fotografies —fa més
de cinc anys— alguns edificis han estat destruïts i molts

*
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palmes en els migdies calents de l'agost i la Festa. Els
homes obliden i el silenci més cruel ha envoltat aquest
poble des de la mort d'Ibarra. La ineptitud i el xovinisme,
la mentida i el silenci han estat habituals durant les
darreres dècades.
També de tot això està fet aquest text. Paraules, records i
fotografies que els oferesc a la gent d'Elx que no han estat
còmplices de la mentida ni de la destrossa, a tanta gent
d'Elx que enmig del silenci ha mantingut l'estima a la
terra i a la llengua, al poble i als records. I, sobretot, a la
gent jove d'Elx que vol conservar aquesta llengua i
aquesta història. A tots els que comencem ara. A tots els
que vindran. Perquè mai no torne a passar quelcom tan
vergonyós com la venda que un alcalde d'Elx féu cap al
1900 de tot l'arxiu municipal —amb documents medievals
inclosos— a canvi d'arreglar-li un sòcol, un cel ras i les
oficines de la dipositaria. Perquè mai no torne a passar la
vergonyosa tala de palmeres feta durant els anys 70 per
construir avingudes, xalets o estacions d'autobusos.
He fet una obra pacient de recopilació i ordenació de
moltes dades bibliogràfiques. Aquesta guia és el fruit del
treball de més de cinc anys; treball pacient, dur i solitari,
de diumenges per la vesprada i de festes. Tanmateix, no
he volgut fer una obra erudita. He eliminat sempre que he
pogut cites i notes a peu de pàgina, i moltes vegades he
utilitzat textos d'altres investigadors per a dir allò que jo
volia dir; sobretot pel que fa als edificis i barris més
estudiats. He escrit tot allò que conec d'Elx i ho he fet
com millor he sabut. L’obra està estructurada com un
itinerari o com un viatge; com un passeig o com un
recorregut pel poble d'Elx i pel seu passat. En el text no
he pogut defugir un cert to èpic d'aquell de l'Epístola
Moral a Fabio: "Estas ruinas que ahora ves, fueron Itálica
famosa [...]". Espere que se'm disculpe, ja que el to literari
i emotiu sembla que no devia estar en una obra que es vol
erudita i assagística. Però quan hom cada dia veu com
desapareix la ciutat que ha conegut, la ciutat que estima,
és inevitable sentir-ho i lamentar-ho. I és inevitable que
aparega el lament quan hom escriu sobre aquesta ciutat
viva i morta, de vius i de morts.
En aquesta guia, intentant fugir de discussions banals,
d'enuigs sense sentit i de baralles inútils, he decidit
prescindir dels autors vius que han fet i desfet la ciutat,
que amb destruccions, reformes i restauracions han
assolat el nostre patrimoni arquitectònic, o que l'estan fent
ara mateix. Així, he prescindit de l'arquitectura que s'ha
fet a Elx després de Serrano i Peral i de Pérez i Aracil, els
dos grans arquitectes racionalistes del segle XX a Elx, i les
obres dels quals són les més recents que s'han historiat.
Aquesta actitud ha comportat, lògicament, la ignorància
voluntària de l'arquitectura que s'ha alçat a Elx durant els
darrers vint-i-cinc anys, fugint també de la selecció
d'obres d'arquitectura actual, actitud que, no ho negaré,
duu implícit un desig d'evitar conflictes personals, sempre
que es puga, amb els meus contemporanis. Per a altres o
per a un altre moment deixe la feixuga feina de fer la
crònica urbana, amb pèls i senyals, dels anys que vivim
en l'arquitectura. En canvi, respecte a l'urbanisme, l'intent
d'exposar i de fer comprendre globalment la ciutat
construïda, m'ha portat a parlar de tots els nous barris, fins
i tot d'aquells que, com el polígon dels Palmerars, tot just
s'acaben de posar en servei.
La guia està estructurada per barris o zones ordenats

cronològicament, encapçalats pel capítol dedicat als horts
de palmeres. Dins de cada barri, he fet uns itineraris que
porten el lector a través dels diferents carrers i places. I
dins de cada un d'aquests espais urbans, a través dels
edificis existents. He parlat d'història i de toponímia. I he
fet literatura si ho trobava convenient. He escollit i
individualitzat exemples significatius d'arquitectures
importants per la seua extensió en un moment històric o
en uns barris determinats. Donada la importància de
l'arquitectura del sud de la vila —parròquia del
Salvador— i del seu llevant —parròquia de Santa
Maria— he agrupat aquestes zones fora dels murs, que,
fet i fet, són uns primerencs eixamples, sota el títol de
"Migdia i llevant de la vila". Crec que el mètode i la
claredat expositiva ho justifica. També he separat el barri
del Salvador dels de Saràvia i Conrado, urbanísticament i
històrica amb característiques pròpies. Queda, doncs, el
barri del Salvador, com la zona situada entre la vila i el
raval de Sant Joan, comprenent també l'estranya i mig
localitzada Pobla de Sant Jordi de l'exèrcit castellà.
S'ha explicat mínimament la biografia de les persones que
han donat nom a alguns carrers. Especial interès he tingut
amb els personatges nascuts als Països Catalans, i més
especial encara amb els nadius de la comarca del Baix
Vinalopó. Per a l'onomàstica he seguit el criteri emprat en
la Gran Enciclopèdia Catalana, on es posen en català els
noms corresponents a personatges nascuts o arrelats en
zones catalanoparlants, al marge de les seues actituds o
creences cíviques o polítiques.
I ara pose punt i final a aquesta Guia de l'arquitectura i
l’urbanisme de la ciutat d'Elx, a l’hort de Motxo de la
partida d'Horts i Molins, sent les 17 hores del dissabte 12
de març del 1983. Una nova primavera arriba pels camps i
per l'aire.
GASPAR JAÉN I URBAN
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ABREVIATURES UTILITZADES
AACF
AASC
a. C.
AASP
AGJU
AME
AME, NO
AME, SG
AME, SP
BME
BOE
BOP
CLDP
CMEP
COACV
COACV-A
COAViM
CSI
D
DAOC
d. C.
DCVB
DGBA
DGLC
Ed.
esp.
Excm.
exp.
f.t.
ffcc
GEC
GERV
làm.
llig.
MOPU
núm.
of.
OM
OTM
p.

PEP
PE de la VLV

Arxiu
del
fotògraf
Andreu
Castillejos i Furió
Arxiu de la Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Carles de la
ciutat de València
Abans de Crist
Arxiu de l'arquitecte Antoni Serrano
i Peral
Arxiu de l'arquitecte Gaspar Jaén i
Urban
Arxiu Històric Municipal d'Elx
Arxiu Municipal d'Elx, Negociat
d'Ordenació Urbana i Obres
Arxiu Municipal d'Elx, Secretaria
General
Arxiu Municipal d'Elx, Secció de
plànols
Biblioteca Municipal d'Elx
Butlletí Oficial de l'Estat
Butlletí Oficial de la Província
Comissió Local per a la Defensa del
Patrimoni Històricoartístic
Catàleg
municipal
d'edificis
protegibles del 1982
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la
Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la
C V, demarcació d'Alacant
Col·legi Oficial d'Arquitectes de
València i Múrcia
Centre de Serveis i Informes del
COACV-A
Decret
Diccionari de l'art i dels oficis de la
construcció de M. Fullana (1974)
Després de Crist
Diccionari
català-valencià-balear
d'Alcover i Moll (1926-1962)
Direcció General de Belles Arts
Diccionari general de la llengua
catalana de P. Fabra (edició del
1974)
Editorial, edició
Especialment
Excel·lentíssim
Expedient
Fora de text
Ferrocarril
Gran enciclopèdia catalana (19691980)
Gran enciclopèdia de la regió
valenciana (1972)
Làmina(es)
Lligall
Ministeri d'Obres Públiques i
Urbanisme
Número(s)
Oficialment
Ordre ministerial
Oficina Tècnica Municipal
Pàgina

PERI
PGMO
PGOU
PMV
PPO
PPOR
qm.
s.
SA
s.d.
seg.
s.f.
[sic]
SM
s/ref.
vol(s).
vulg.
"..."
(?)
(!)
(!?)
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Pla Especial de Protecció
Pla Especial d'Ordenació Urbana de
la Vessant de Llevant del Vinalopó
Pla Especial de Reforma Interior
Pla General Municipal d'Ordenació
Pla General d'Ordenació Urbana
Patronat Municipal de la Vivenda
d'Elx
Pla Parcial d'Ordenació
Pla Parcial d'Ordenació del Raval de
Sant Joan
Quilòmetres
Segle
Societat Anònima
Sense datació
Següents
Sense foliar
Frase o paraula copiada literalment
Sa Magestat
Sense referències
Volum(s)
Vulgarment dit
Paràgraf citat íntegrament
L'autor mostra la seua estranyesa i
s'interroga o dubta
Com en l’anterior cas, però aquí
mostrant admiració i/o sorpresa
L’autor s’estranya i s’admira

ZONES O BARRIS EN QUÈ S'HA DIVIDIT LA
CIUTAT D'ELX ALS EFECTES D'AQUESTA GUIA

LA CIUTAT D'ELX
CRONOLOGIA GENERAL
Després que els habitants àrabs d'Elx abandonassen el
turonet de l'Alcúdia, cap al segle VIII i fundassen l'actual
ciutat al peu de les serres que tanquen pel nord la
comarca, Elx s'ha trobat del·limitada tradicionalment per
dos accidents geogràfics: d'una banda, el riu Vinalopó —
la rambla, el riu d'arena dels àrabs— i d'una altra, els
horts de palmeres, que aquí s'anomenen simplement els
horts.
La ciutat tradicional, anterior al segle XVIII, es trobava en
la riba esquerra de la rambla. El riu, de caràcter torrencial,
és un ample barranc, summament profund, gairebé sec o
només amb un prim fil d'aigua la major part de l'any, ja
que la poca aigua que ve s'aprofita per regar els horts i el
camp per les sèquies Major i de Marxena. Aquest barranc
fou aprofitat com a defensa natural de la vila. Les seues
muralles de ponent miraven a la rambla; i també
l'Alcàsser de la Senyoria. Si el riu del·limitava la ciutat
per ponent, i condicionava el creixement, pel nord, per
llevant i per migdia es trobava protegida pels horts, horts
que fins al segle XVIII, conforme s'estenia la ciutat,
lentament, anaven quedant parcialment inclosos dins de la
trama urbana i de les illes de cases, en forma de jardins,
horts interiors o palmeres aïllades. Els terrenys d'aquesta
riba esquerra de la rambla, immediats a la ciutat, foren
dedicats tradicionalment cultius agrícoles de regadiu,
utilitzant l'espai que deixaven lliures les palmeres, i
aprofitant els drets històrics sobre el minvat cabal de
l'aigua del Vinalopó. La riba dreta, en canvi, i sense
oblidar la importància de la sèquia de Marxena, que
regava l'horta dels Moros, es destinava preferentment a
cultius arboris de secà.
L'expansió moderna d'Elx durant els segles XVIII i XIX es
féu, en part, cap a llevant, a costa dels horts i, en part, cap
a ponent, en la riba dreta de la rambla. Quan durant els
anys 20 s'incrementà en gran mesura la tala dels horts,
sorgí una important campanya de conscienciació de
l'interès d'aquest patrimoni natural. Aquest fet,
acompanyat de diverses crisis econòmiques provocà que
l'eixample d'Elx s'incrementàs per la riba dreta del riu, i
quedà establert, així, l'esquema del desenvolupament urbà
d'Elx fins als anys 60: a l'esquerra del riu, la ciutat
històrica i els horts; a la dreta del riu —amb una gran
extensió superficial— els nous barris dels segle XX. A
partir del 1962 la planificació urbanística tornà a
oficialitzar el creiexement d'Elx cap a llevant, amb nous
barris perifèrics enllà la corona dels horts, rodetjant-los i
intentant convertir-los en ciutat.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

HORTS DE PALMERES
VILA MURADA
RAVAL DE SANT JOAN
MIGDIA I LLEVANT DE LA VILA
BARRI DEL SALVADOR
RAVAL DE SANTA TERESA
BARRIS DE SARÀVIA I DE CONRADO
BARRI DE LES ILLETES
BARRIS DEL CARME, DE SANT MIQUEL I DE
LES "PATADES"
J BARRIS DE XINXILLA I DE LA BARRERA
L BARRIS DE TRIPA I DE LES PORTES
ENCARNADES
M BARRI DEL PONT NOU
N BARRI DE L'ASIL
O BARRIS DEL PLA DE SANT JOSEP
P BARRI DE LA LLOTJA
Q EL HOGAR JARDÍN
R BARRI DE SANT ANTONI
S BARRIS DE CARRÚS
T POLÍGON INDUSTRIAL D'ALTABIX I CIUTAT
ESPORTIVA
U POLÍGON DELS PALMERARS
[Plànol de localització de barris, p. 26-27]

s. VIII
Durant aquest segle, Elx canvià d'emplaçament:
s'abandonà l'Illici romana —l'Alcúdia— i nasqué l'Elx
àrab, en el lloc on està actualment. Segons Ramos, abans
d'aquest segle no hi havia més senyals que Elx estigués
habitat que les restes que s'han descobert de vil·les o de
residències romanes, gairebé totes dels segles III i IV d. C.,
construïdes aquí per fugir de la pirateria. Segons
Gozálvez i Ramos Fernàndez, aquestes vil·les estarien
vinculades a la centuriació romana. A l'Alcúdia, també
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segons Ramos, no s'ha trobat cap vestigi àrab, la qual cosa
li fa suposar que el canvi d'emplaçament de la població es
féu durant el primer temps dels àrabs.
741
Per a Ramos, quan aquest any arribaren a la península els
xunds siris, en ajuda dels àrabs, tot i arribant a ser
prepotents, no van voler viure amb els vells visigots de
l'Alcúdia i se n'anaren riu amunt fins establir-se a la vila.
862
Segons Gozálvez, encara apareix un bisbe il·licità,
Theudegutus Pontifex Illicitanus, la qual cosa indica la
pervivència del poblament de l'Alcúdia.
1241
Primera conquista del regne de Múrcia per l'infant Don
Alonso, fill de Ferran III el Sant, rei de Castella, que seria
Alfons el Savi. Tanmateix, la vila fou recuperada
immediatament pels àrabs. Altres autors donen el 1242.
1261
S'alcen els moros contra el rei Alfons X en el regne de
Múrcia.
1265
El 20 de novembre, la vila d'Elx fou entregada al rei de
Catalunya i Aragó, Jaume I, el qual en féu donació,
juntament amb les conquestes del regne de Múrcia, al rei
de Castella. Es quedaren a Elx com a repobladors els
Heredia, Ortiz, Muñoz, Ruiz i Sanz, els quals venien
d'Aragó i de Navarra. I també els Villalba, Miralles,
Malla, Soler, Ripoll, Oliver, Cortés, Pinyol, Perpinyà i
Tàrrega, que venien de Catalunya.
1267
Jaume I féu donació d'Elx a l'infant D. Manuel.
1304
Elx, juntament amb la totalitat de la governació d'Oriola,
al sud de la frontera Biar-Busot, passà a formar part de la
corona catalanoaragonesa per la sentència de Tarazona.
1321
Morí l'infant D. Manuel i la seua vídua, la comtessa dona
Beatriu, es quedà amb el senyoriu d'aquesta vila.
1322
Del 31 de maig és el privilegi de Jaume II pel qual es
podia fer cada 16 de novembre, i durant quinze dies, una
fira que s'anomenaria de Sant Andreu.
1337
L'infant Ramon Berenguer concedí llicència al "Camp
d'Elx", diu Ramos, per construir una torre a l'illa de
Tabarca.
1379
El Consell de l'1 de novembre prohibí que es col·locassen
en l'església i cementiri cristià, en la solemnitat de Tots
els Sants, "vànoves, cobertors e altres draps los millors
que poden". A Ibarra li sembla curiós l'acord, però no
explica res sobre el costum ni sobre les motivacions de la
prohibició. Durant aquests anys, diu Ibarra, es regava la
plaça Major de dintre de la muralla (plaça de la Fruita) i
per a les festes de Sant Jordi, de la Puríssima, de Sant
Joan, del Salvador, de la Mare de Déu d'Agost i del
Santíssim Corpus Christi, s'enramava de jonc.
1391
Elx, Crevillent i altres llocs foren venuts pels seus senyors
a la ciutat de Barcelona.
1420
El 27 de maig el Consell acordà portar aigua del riu
Xúquer. S'iniciaren les gestions, però l'obra no es va fer.

Es tornà sobre aquesta idea als segles XVI, XVII, XVIII, XIX
i XX.
1479
El rei Joan, pare del príncep Ferran, donà a la seua nora,
Isabel de Castella, la vila d'Elx i el lloc de Crevillent.
1481
Isabel li'ls passà al mestresala Gutierre de Càrdenas,
agraïda per haver fet d'alcavot entre ella i Ferran d'Aragó.
Ibarra afegeix que "en feu vergonyós, foren donats a un
personatge per les venes del qual no corria sang reial, a un
castellà, val a dir, a un enemic de la pàtria". Després d'una
resistència tan ferma com inútil, Càrdenas en prengué
possessió, que li fou donada pel Consell de l'11 de
novembre, i "com que a tot nou senyor se li acostuma a
fer alegries", s'ordenà que es fessen processons solemnes
per la vila i els ravals. I que el justícia i els jurats
comprassen dos bous per ser agarrotxats a la plaça del
Mercat, on s'havien de fer barreres. També hi hauria
joglars, diu Ramos.
1520
El 8 de setembre la vila d'Elx envià missatgers a València
amb cartes que deien que el Consell havia decidit unir-se
a la Germania. Ramos cita que "aquesta vila d'Elx s'és
alçada per la corona d'Aragó".
1522
Començà una forta epidèmia de pesta que durà uns quants
anys.
1526
Bateig dels moros del raval de Sant Joan. Segons Ramos,
els moros es van resistir tant com poderen, però es va
juntar molta gent que els convencia perquè es deixassen
batejar. Davant la por que els seus béns fossen confiscats,
van accedir a la pantomima. En abril va ser beneïda la
mesquita, i posada sota l'advocació de Sant Joan Baptista.
1557
El duc Bernardí de Càrdenas manà que es fessen les torres
de defensa de la costa per guardar el golf il·lictà. Una
d'elles fou el castell de Santa Pola.
1574
Primera notícia que dóna Ibarra de focs i trons d'artifici.
El Consell prohibí que es tirassen "servidors" a la muralla
alta.
1589
El 16 de juliol, el primer jurat donà notícia al Consell
General d'Elx que "l'aigua viva de la sèquia d'aquesta vila
d'Elx anava minvant en tal manera" que les finques
venien a menys, a la qual cosa es podria posar remei si es
fes un pantà com el de la vila d'Almansa. Aprovada la
proposta fou cridat Joan del Temple, autor del pantà
d'Almansa, per fer el d'Elx.
1591
El Consell decidí que "ningú no podrà pintar imatges del
Nostre Senyor i dels sants pels carrers i places d'aquesta
vila, sota pena de vint sous".
1596
El 19 de gener, el Consell d'Elx prohibí que els veïns
estenguessen roba en els terrats, per considerar-ho en
detriment per a la vila. També prohibia que hi hagués
llenya "i altres coses indecents".
1600
Segons Ramos, apareix el primer document oficial escrit
en castellà. Fins aquest any, tots els documents havien
estat redactats en català.
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1609
Fou decretada l'expulsió dels moriscs dels regnes
d'Espanya. Segons Ramos, el 3 d'octubre foren embarcats
en Santa Pola els moros del raval de Sant Joan, en galeres
que els van portar fins Orà. Un Càrdenas hi anà
acompanyant-los. Amb l'expulsió dels moriscs, Elx
pergué una tercera part de la població.
Aquest mateix any, i davant la pobresa de la confraria de
l'Assumpció, que organitzava la representació de la Festa
d'Elx, el Consell decidí prendre la celebració al seu
càrrec. La confraria li havia demanat empar.
1632
Fou col·locada la primera pedra del pantà d'Elx.
1641
Hi hagué una plaga de llagosta que arroïnà els camps.
1648
Hi hagué una forta epidèmia de pesta (que Ramos
anomena "contagi"), en la qual moriren quasi tots els
metges i els frares, i tots els enterradors. Hi hagué 940
víctimes.
1677
Hi hagué una altra epidèmia de pesta, encara que menor
que la del 1648, amb 36 morts.
1700
Els jesuïtes van tramitar la fundació d'un col·legi.
L'Ajuntament els havia de cedir l'ermita de Sant Antoni i
totes les seues propietats. Segons conclou Gozálvez, no es
va dur a terme.
1706
El 19 de Juliol entrà a Elx l'arxiduc Carles d'Àustria, cap
del ban popular en la Guerra de Successió. Es va
il·luminar el poble i es van celebrar Te-Deums. El 21 de
desembre es dóna compte de l'entrada i saqueig que feren
les tropes del borbó Felip V. Es van perdre diversos
llibres del Mustaçaf i de la sèquia Major i arrasaren la sala
del Consell. Diu que les tropes entraren pel raval el 19
d'octubre i estigueren acampades 36 dies, saquejant la
població i el camp.
1722
Segons Gozálvez, aquest any hi hagué un projecte de
portar aigua a Elx des de Montfort, del pou anomenat de
Sant Pasqual.
1736
Hi ha un altre projecte de portar aigua des de Yecla
(Múrcia).
1740
El duc d'Arcos, senyor d'Elx, visità aquesta vila. Es feren
tres corregudes de bous, "diferents eixides de coeteria i
mosqueteria" i, en la fortalesa del Palau, s'oferí un refresc
als qui anaren a rebre'l. Hi hagué quatre dies de
"lluminàries". L'Ajuntament isqué a esperar-lo al límit del
terme i acordà que els veïns engalanassen les cases.
1759
Segons Fuentes, aprofitant l'estança a Elx de l'enginyer
Pedro Torbe, que dirigia les obres de la caserna de
Cavalleria, molts "propietaris i persones de distinció"
feren de nou les seues cases i palaus amb els plànols i la
direcció de "tan entés enginyer".
1760
Marcos Evangelio redactà per a l'Ajuntament d'Elx el
projecte d'un canal que devia portar aigua a Elx des dels
pous de Villena, les Virtuts, Salines i Cabdet.
1766

Com a ressó del Motí d'Esquilache hi hagué a Elx un
moviment en contra del duc d'Arcos, senyor d'Elx.
1770
Per tal d'agrair 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,
amb un carro triomfal que proclamava "El Misteri de
l'arribada de la Nostra Patrona en aquesta Vila".
1772
L'Ajuntament prohibí les disfresses de carnestoltes.
1778
L'Ajuntament nomenà Miquel Frància, de Crevillent, i
Gregori Sànchez, d'Elx, perquè fessen un projecte de
portada d'aigua des d'Asp, de les fonts de Boriza i Urxell.
1780
S'acabà, per mancança de descendència, la casa dels
Càrdenas, senyors d'Elx. En capítol del 19 de desembre,
el subsíndic exposà que la vila d'Elx no devia reconèixer
el senyoriu en el successor dels Càrdenas, el marqués
d'Astorga. Tanmateix, l'alcalde ordinari opinà el contrari i
manà que li fos donada la possessió al marqués d'Astorga
i comte d'Altamira, que des d'aleshores fou també duc
d'Arcos.
Aquest mateix any, Miquel Frància féu un informe sobre
el cabal de les fonts de Boriza, Urxell i Canyaveral; en la
seua opinió, amb les tres es podria nodrir una font de vuit
canons.
1781
El corregidor de Xixona prohibí les corregudes de bous al
territori de la seua administració com també "que no es
prodigassen els permisos per a representar comèdies i fer
balls", ja que eren motiu de pèrdues de jornals i de danys
espirituals.
1782
S'establí la vigilància de places i de carrers: dos serenos o
vigilants nocturns farien ronda des de les 11 del matí fins
a la matinada. El sou només seria l'almoina dels veïns.
Aquest mateix any fou descobert en terme municipal
d'Asp un naixement d'aigua dolça: la font de Barrenas, la
qual cosa féu que s'abandonàs el projecte de portar aigua
des de les altres tres fonts.
1784
Segons Gozálvez, els arquitectes Miquel Frància i Josep
Gonzàlvez de Coniedo feren el projecte per portar l'aigua
potable de la font de Barrenas fins a Elx. El 5 de febrer,
segons Ibarra, el bisbe Tormo obtingué el permís del
Reial i Suprem Consell de Castella per a executar el
projecte de la portada d'aigua a Elx. El cabal de la font de
Barrenas s'augmentà en obrir-li dues mines. El mateix
Ibarra dóna, amb una gran admiració, aquestes dades
sobre l'obra: 16'4 quilòmetres; 21 cm de diàmetre; 18.000
vares de canonades en el naixement de la font; una
casamata de carreus per resguardar la font; al costat, una
rafa, també de carreus, pel centre de la qual, la canonada
de cadufs de fang vidriat, travessava el riu d'Asp; 15 ponts
de longitud 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; 6 piques descobertes amb aigua perenne
per als pastors, els viatgers i els llauradors; 194
respiradors de pedra; i la font de carreus de pedra que es
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va instal·lar a la plaça de la Mercè.
1787
Epidèmia de terciana.
1789
El 7 d'abril, l'Ajuntament acordà que, com que venia el
senyor jurisdiccional de la vila, la Corporació devia eixir
a esperar-lo en la ratlla del terme. 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; i tots devien fer "manifestacions
de lleialtat i d'obsequi".
Ramos cita diversos bans d'aquest any, en els quals es
prohibia: jurar, trencar els diumenges i les festes de
precepte, jugar a jocs prohibits, portar armes prohibides,
transitar de nit després de les 10 en hivern i de les 12 en
estiu, anar en quadrella, parar-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. Especialment important per a la imatge urbana era
que els carrers devien estar lliures, sense carruatges, que
estarien dintre de les cases. També el 1789, Josep
Brotons, que abastia de neu la vila d'Elx, sol·licità que se
li permitís donar gel en lloc de neu. I, així mateix, aquest
any del 1789 fou de gloriosa memòria, ja que, per fi,
arribà l'aigua dolça a Elx. Abans d'aquell moment, l'única
aigua dolça que hi havia era la dels aljubs i els pous. I els
anys de sequera, els habitants arribaven a beure l'aigua
salada del riu. El 22 de juny l'aigua arribà al molí Nou,
entre grans festes i manifestacions d'alegria,
deliciosament descrites per Ibarra, i, més endavant, l'aigua
arribà a la plaça de la Mercè, a una font de pedra picada
que, segons Ramos, tenia vint canons. Segons Gozálvez,
l'aigua fou distribuida en quatre fonts.
1793
El pantà fou arroïnat per una forta avinguda d'aigua.
1797
Epidemia de pigota que afectà tot l'Estat.
Ibarra diu que aquest any hi havia a Elx, segons el cens
general, 20 cases de cavallers, entre les quals es trobaven
les dels Caro, els Càrdenas, els Villaquirant, els
Santacília, els Cortés, els Tàrrega, els Ortís d'Almodòvar,
els Ortís de Rodrigo, els Soler de Cornellà, els Perpinyà,
els Miralles d'Imperial, etc.
1802
Visitaren la vila d'Elx el rei Carles IV i la reina Lluïsa de
Borbó. El comte d'Altamira demanà "una o dues
orquestres de música" i dos castells de polvora, que
devien col·locar-se enfront de la casa on s'allotjaven "les
Seves Majestats, perquè poguessen veure'l sense
dificultats". Es van fer arcs a l'entrada del pont del Rei, a
l'Albereda (?) i al carrer de Sant Roc. Hi hagué música i
focs d'artifici; s'il·luminà el terrat de la pescateria —
aleshores vora la Corredora— i es van "proveir d'aigua les
sèquies i les fonts" tot el temps que estigueren aquí els
reis. S'allotjaren al palau del Bisbe i a les dues cases
veïnes propietat de Joaquim Perpinyà. Com que el sèquit
reial era molt nombrós es van portar dels pobles pròxims
llits, cadires, bancs i taules.
Ibarra dóna a conèixer un memorial del 1802 segons el
qual a Elx hi havia les cases nobles dels Ortís, els
Perpinyà, els Juan, els Soler de Cornellà, els Ortís de

Rodrigo, els Martínez de Vera, els Miralles, els Vaïllo de
Llanos, els Cortés i els Andrés.
1803
El 15 d'abril l'alcalde proposà que a Elx hi hagués
enllumenament públic per evitar els atemptats personals
que solien cometre's. Citava l'exemple d'altres poblacions
que ja el tenien. També proposava que s'arreglassen els
carrers i s'hi fessen voravies.
1811
Amb motiu de la pobresa produïda per la Guerra del
Francés, en Capítol del 27 de febrer, l'Ajuntament ordenà
replegar tota la plata llaurada, inclús la dels convents i la
de les parròquies.
Epidèmia de febra groga provinent de Cartagena. La portà
un quadre d'un regiment de l'exèrcit. En contra de l'opinió
dels metges, es va representar la Festa, on es va propagar
la malaltia. Hi hagué 2.023 morts, segons Ramos. I més
de cinc mil, segons l'alcalde. Els morts, en una fossa
comuna, inauguren l'actual cementiri Vell. L'Ajuntament,
per por al contagi, celebrava les sessions a l'hisenda de
Viscarra, a la carretera de Dolors.
Per reial ordre del 6 d'agost del 1811 es manà que
cessassen en els seus privilegis els senyors jurisdiccionals
i territorials. Amb açò, el comte d'Altamira deixà de
titular-se senyor d'Elx. El 6 de desembre s'ajuntaren dos
regidors i un síndic, els únics membres de l'Ajuntament
que quedaven vius després de l'epidèmia. Celebraren
Capítol a "l'hisenda de camp anomenada de Viscarra" i
s'hi veié la reial ordre per la qual es manava "que
s'acabassen en la nació els senyorius jurisdiccionals".
1812
El 10 de febrer l'Ajuntament acordà que fossen retirats els
escuts del comte d'Altamira de tots els "passatges públics"
on estiguessen, i que fossen col·locades en el seu lloc les
armes de la vila.
El 13 de juliol es va jurar la constitució. S'alçà un taulat
enmig del camp, amb un dosser sota el qual es va
col·locar un bust de Ferran VII. Ramos no diu on es
trobava aquest escenari, però devia ser cap a la part de la
caserna de Cavalleria, lloc on solien fer-se tals
manifestacions multitudinàries. Es féu també ball a la
casa consistorial.
1813
Segons Ramos, el 3 de febrer l'ajuntament constitucional
d'Elx fou detingut pel general de les tropes franceses
perquè es retardaven les racions diàries.
1816
L'Ajuntament, per mitjà d'un ban, "apremià la construcció
de clavegueres".
1820
En la divisió provisional de partits judicials, Elx es va fer
cap del partit a què pertanyien Crevillent, el Fondó de les
Neus, Sant Francesc d'Asís i Santa Pola.
1824
S'ordenà que fossen retolats els noms dels carrers d'Elx, i
que se li posàs número a les cases "amb mangra".
1829
Fort terràtremol el 21 de març. Al davant dels greus danys
que van patir els edificis d'Elx, l'Ajuntament manà que els
mestres d'obres inspeccionassen detingudament els
edificis del poble i del camp, prevenint que els que
estiguessen molt danyats i oferiren perill fossen derrocats
o arreglats pels seus amos. L'arquitecte Joan Baptista
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Marco fou l'encarregat de revisar els edificis principals.
1834
El síndic encarregat d'estudiar la col·locació dels fanals
per il·luminar els carrers "més principals", va concloure
que en calien 240. Se'n va encarregar la construcció.
Epidèmia de còlera morbo, amb 333 morts. L'enterrador
demanà augment de sou perquè tenia molt més treball.
1835
Supressió de la major part de les ordes religioses pel
govern progressista de Mendizàbal. El Capítol del 20
d'agost acordà que es tancassen els convents dels
mercedaris i dels franciscans, i que els frares fossen
enviats a sa casa. Sembla que la notícia fou rebuda amb
alegria per la gent que s'havia congregat a la plaça de
Baix. El 21 d'agost, l'Ajuntament ordenà que fossen
inventariats els béns que pertanyien a aquests dos
convents. El dia 28 hi va haver tumults contra les
comunitats de religiosos.
1836
Periòdic El Agorero.
Del 8 de març fou el reial decret sobre la supressió de
convents i monasteris, amb 56 articles on es tractava del
destí, l'ús, la pensió dels exclaustrats, la creació de juntes
de govern, etc. Respecte als convents de monges no es
disposà la total supressió, sinò la reducció del nombre. Els
béns dels convents serien traslladats a la propietat de la
nació, i venuts en pública subhasta. Podrien també
destinar-se a establiments d'utilitat pública si es
consideraven adients. Els arxius, els quadres, llibres, etc.
Havien de passar a les biblioteques provincials, museus,
acadèmies i "altres establiments d'instrucció pública".
1838
Segons Ramos, s'acordà instal·lar a Elx la llum artificial
amb fanals d'oli d'oliva. (?)
1841
El 22 de març passà per Elx, per primera vegada, la
diligència o carruatge tirat per sis mules que venia des de
Múrcia cap a Alacant. Passava per Elx quatre vegades
cada setmana i s'aturava al parador de Tadea, en la Porta
d'Alacant.
El 1841 s'establí al carrer del Salvador la primera
impremta que hi hagué a Elx.
Aquest any hi hagué una gran sequera. El Consell decidí
reconstruir el pantà, però com que no tenia diners el cedí,
amb tots els seus drets, a les comunitats de regants de les
sèquies Major i de Marxena, les quals s'encarregaren de la
reparació.
1842
Es començà la reconstrucció del pantà, que s'acabà l'any
següent, el 1843.
1846
L'Ajuntament comprà la font de Romero, que estava en el
terme d'Asp.
En Capítol del 17 de setembre, l'Ajuntament acordà que
es fes l'alçament d'un plànol d'Elx, complimentant una
reial ordre del 23 de març. Segons Ibarra, l'escala era de
1/1.250, i en el mateix plànol s'havien de marcar "les
alteracions que s'haja de fer per a l'alineació futura de
cada carrer i plaça". Quedà nomenat per a formar el
plànol en Josep Gonzàlez, a qui se li havien de donar
5.000 quinzets, però per l'acta del 28-06-1847, Ibarra
dedueix que només en cobrà 2.000. Aquest plànol està
actualment (1983) en el despatx de l'alcalde i és d'una

gran qualitat i importància.
1848
Una reial ordre del 29 de gener autoritzà la construcció
d'un teatre a l'Ajuntament d'Elx, el qual ho havia demanat
el 20-12-1847. Els beneficis que donàs es destinarien al
manteniment del Sant Hospital de Caritat.
1849
Es féu un recompte de les cases existents, que eren 2.154,
i es féu una relació dels carrers existents. Aquesta notícia
la dóna Ramos i suposem que vol referir-se a la llegenda
del plànol de Joseph Gonzàlez d'aquest mateix any.
1853
Hi hagué una gran tempesta i temporal de pluja la nit del
6 al 7 de desembre; l'aigua inundà el poble i destrossà el
camp i els ravals, amb cases enrunades, arbres arrancats i
importants inundacions.
1854
Epidèmia de còlera. Moriren 150 persones.
1855
Epidèmia de còlera de bell nou. L'Ajuntament prohibí que
es fes la Festa. Moriren 246 persones.
1857
Es va crear la guàrdia municipal de serenos, el
manteniment de la qual es devia fer pels mateixos veïns.
1859
Epidèmia de còlera, sembla que més benigna que les
anteriors.
1860
El 21 de febrer, segons Ramos, l'Ajuntament tornà a
tractar de "la confecció d'un plànol model per a l'alineació
dels carrers d'Elx".
1861
Una gran sequera féu que moltes persones emigrassen a
l'Àfrica o a la resta d'Espanya. Ramos diu que per
mancança d'aigua per a beure van morir moltes
cavalleries.
Per acta municipal del 19 de febrer, segons Navarro, se
sap que l'Ajuntament pagà a l'"enginyer" Francesc Morell
12.540 quinzets per fer un plànol topogràfic de la
població.
1863
Segons Ramos, aquest any es va començar el primer tram
—d'Alacant a Elx— de la carretera d'Alacant a Múrcia,
per l'Alt de les Talaies. El traçat provocà protestes de
l'Ajuntament. Aquesta fou la primera de les noves
carreteres del segle XIX a Elx.
1864
Periòdic El Illicitano.
D'aquest any consigna Ibarra un plànol del terme
municipal d'Elx fet per Serrano Cubero i Ibarra Manzoni,
a llapis, de 85x60cm.
1865
Notícia de Ramos sobre una epidèmia de còlera. Moriren
70 persones.
1866
S'acabaren les obres de la carretera d'Alacant.
1868
En febrer començaren les obres de la carretera de
Crevillent.
El 29 de setembre es féu a Elx el pronunciament
antimonàrquic que, a Madrid, acabdillaren Prim i Serrano.
Els partits Unionista, Progressista i Demòcrata van
encapçalar una gran gentada que anà fins a l'Ajuntament;
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allí, al crit de "¡Fora consums! ¡Visca la llibertat!", tiraren
per la finestra, a la plaça de Baix, un quadre a l'oli d'Isabel
II. De l'Ajuntament van anar al palau, on alliberaren els
presos polítics. Finalment anaren a l'administració dels
consums, que estava en l'ex-convent de la Corredora. Allí
obriren les portes i van traure al carrer cadires, mobles i
papers, fent amb tot això una gran foguera. Segons diu
Ramos, tot va succeir amb la major alegria, i a l'endemà
baixaren els preus d'alguns articles. (Segons la GEC,
l'impost de consums fou un tribut creat a l'Estat espanyol
per la reforma financera d'Alejandro Mon (1845); reunia
els diferents imposts indirectes damunt articles de primera
necessitat i comestibles: sabó, vi, oli, carn fresca,
ompliura, embotits, etc.; fou molt impopular per l'alça de
preus que provocà i subsistí, repetidament modificat, fins
a mitjan segle XX).
1870
El 17 de març començà a fer-se la carretera de Dolors.
1871
El 16 de març entrà a Elx el rei Amadeu I. Segons Ramos
fou rebut pels xiquets de les escoles, que portaven més de
700 rams, visità l'Ajuntament i l'església de Santa Maria.
En Capítol del 25 de maig es donà compte del reial decret
del 12 de maig pel qual el rei concedí a Elx el títol de
ciutat. Per perpetuar aquest fet s'acordà col·locar en les
distintes entrades de la població unes rajoles anunciant el
nou títol de la població. També es manà col·locar al saló
de sessions una làpida de marbre explicant-ho. No sabem
si es posaren les rajoles, però la làpida sí, ja que encara hi
és (1983).
Aquest mateix any, un enginyer industrial d'Alacant
sol·licità i obtingué permís per instal·lar un tramvia
mogut per tracció animal que aniria pels carrers del
Pinyó, de l'Almòrida, de la Porta de la Morera, per la
plaça de Pere Mira i pel barri de Sant Jeroni.
1872
L'1 de juliol s'inaugurà la carretera de Crevillent.
1873
En proclamar-se la Primera República, en acta del 12 de
febrer, l'Ajuntament delegà les seues funcions en una
junta del partir republicà. Fou nomenat president Josep
Antoni Agulló i Messeguer.
L'1 de maig es posà el primer telegrama des d'Elx.
L'Ajuntament havia oferit com a local de telègrafs una
part del primer pis de l'edifici de la casa consistorial, el
saló anomenat de la biblioteca, on fou instal·lat. Ramos
dóna el text del primer telegrama: "Aquest Ajuntament,
en inaugurar-se l'estació telegràfica d'aquesta població,
desitja que el seu primer despatx siga de felicitació al
Govern de la República." L'1 de juny s'obrí l'estació al
públic.
El 15 de juny s'establí una diligència que anava des d'Elx
fins a Santa Pola.
Aquest any hi hagué també una epidèmia de febres
tercianes.
1874
Hi hagué una altra epidèmia de terciana.
1878
S'inaugurà la carretera d'Asp a Santa Pola, en el tram
entre Elx i Santa Pola.
1881
Treballs per portar aigua potable del Planet, per Pere
León i Navarro. Ibarra, crípticament, afegeix: "Dipòsits:

tuberies de ferro" (?).
Un inventari dels materials de l'enllumenament públic
evidenciava que només 18 fanals estaven en bon estat i
161 estaven deteriorats.
1882
A proposta de l'alcalde s'acordà col·locar voravies en tots
els carrers on l'amplària ho permitís.
1883
El 14 d'agost arribà a Elx el primer tren.
1884
Epidèmia de còlera morbo.
1885
Epidèmia de còlera morbo de bell nou.
Aquest any, segons Ramos, es publicaven a Elx cinc
periòdics: El Triángulo, El Talismán, La Tranca, El Bou i
El Vinalopó.
1887
El periòdic La Libertad protestava perquè moltes
persones construïen les cases "sense posar-les a linea" o
aprofitant més terreny del degut, en perjudici de la ciutat,
"que està pitjor que fa trenta anys".
Aquest any, un enginyer proposà a l'Ajuntament la
substitució de l'enllumenament de petroli per l'elèctric.
També es va construir un dipòsit d'aigua potable vora el
Molí Nou, segons projecte de Gaetà Penalva i Romero.
1888
Epidèmia de terciana.
1889
El 13 de gener, segons Ibarra, s'inaugurà la carretera
d'Asp a Elx.
Aquest mateix any, Joan Josep Benimeli sol·licità i
obtingué permís de l'Ajuntament per instal·lar una fàbrica
de llum elèctrica. Es comprometia a posar, gratuïtament,
300 llànties incandescents.
1890
Del 28 de març, diu Ibarra, és l'enllumenament elèctric.
Epidèmia de còlera morbo.
1891
L'1 d'abril, segons Ramos, s'inaugurà l'enllumenament
elèctric. Altres notícies donen el 2 de març per a
l'acabament dels llums públics de petroli i el
començament dels elèctrics.
Epidèmia de còlera morbo.
1895
Estava acabant-se la carretera de Dolors.
1897
El 4 d'agost, en un bancal de l'Alcúdia, aleshores propietat
del metge Manuel Campello, fou trobat el bust ibèric que
Pierre Paris anomenaria Dama d'Elx. Quan portaren el
bust al propietari, l'exposà al balcó de sa casa de la
Glorieta. La gent li deia La Reina Mora. Als pocs dies,
Campello vengué la peça al Museu del Louvre.
1898
El 9 de maig hi hagué un motí popular per causa de la
pujada del preu de la farina.
1900
El 28 de maig hi hagué un eclipsi total de sol. Hi vingué
una representació de l'Institut Geogràfic 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 dels Papa. Portaven els aparells amb
carretes. I s'anaven instal·lant per diferents hisendes de
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camp, dalt de Santa Maria, en la teulera, en el castell de
Santa Pola i dalt de la fonda de la Confiança. Especial
rebuda se li féu a Camille Flammarion. Pere Ibarra
arreplegà els autògrafs de tots els astrònoms, en féu un
àlbum i el regalà a la Biblioteca Nacional de Madrid. La
gent, des dels terrats, aplaudiren el sol i la lluna, quan
aquesta se'n posà davant i es féu la nit a les cinc de la
vesprada. Les gallines, espaordides, corrien a amagar-se.
Ibarra diu que era tan emocionant com la coronació de
l'Assumpta, en la Festa d'Elx.
1901
Es va portar a Elx l'aigua dolça de l'Alcoraia, per The
Elche Water Works Company Limited, amb fonts en les
places del Salvador, de la Mercè, de Santa Teresa i de la
Fruita. Eren uns quioscs modernistes de ferro, amb peces i
piques de marbre rosa.
1903
Important vaga de costurers, que féu que vingués a Elx
una companyia d'infanteria de l'exèrcit des d'Alacant.
1904
El 3 de gener començaren els treballs per posar la via d'un
tramvia "de motor de vapor", que passava per la
Corredora. El 28 de Juliol arribà a Elx el primer comboi,
que portava materials. El 30 de setembre s'inaugurà la
linea, que anava d'Alacant a Crevillent, passant pel pont
Vell.
Del 15 de juny, diu Ibarra, és la xarxa telefònica d'Elx.
L'Ajuntament acordà instal·lar el telèfon en l'alcaldia,
l'administració de consums, el jutjat d'instrucció, la presó
del partit, la caserna de la Guàrdia Civil i en el domicili
de l'alcalde. Aquest fou tot el servei telefònic d'Elx fins el
1915.
1905
El 14 d'abril vingué el rei Alfons XII i estigué 80 minuts a
Elx. Segons Ramos se li féu un monumental arc d'estil
morisc on estigué el portell de Granyana, a l'inici del
passeig de l'Estació. El Cercle Democràtic en montà un
altre, d'arc, al carrer Ample i el Cercle Liberal un tercer,
adornat amb palma desfilotxada i amb flors.
Aquest any, el polític Canalejas ja parlà de canalitzar el
riu Vinalopó des d'Elx fins a la mar.
1906
L'11 d'abril es fundà la Societat Nuevos Riegos El
Progreso, per tal d'aprofitar l'aigua que venia dels assarps.
Aquesta companyia féu importants obres hidràuliques que
aconseguiren irrigar una gran extensió de terres del Camp
d'Elx. L'aigua del Segura anava a regar les partides de
Daimés, la Foia, Asprelles i la Baia, la zona més rica del
municipi des del punt de mira agrícola. Un altre ramal
aniria a la Marina i al Molar sota el nom, també molt
propi del començament del segle XX, de Riegos el
Porvenir. Segons Ramos, en juliol començaren les obres
per prendre aigua dels assarps en terme de Sant Fulgenci.
1910
Segons Gozálvez, se li encarregà a l'arquitecte Marcel·lià
Coquillat la revisió de les canonades i un nou projecte de
les antigues fonts de Barrenas i Romero.
S'encetà el transport per carretera amb un cotxe que anava
d'Elx a Santa Pola i que era de la linea Alacant-Alcoi.
S'inauguraren els regs del Progrés.
El dia 8 de Juliol, a les 12 de la nit, "començà a lluir
l'enllumenament elèctric que, amb caràcter provisional,
ens subministra L'Electromotora. Resulta immillorable,

tant per les llànties dels carrers, com pels grans focus que
llueixen a les places i als carrers" (La Libertad, 10-071910).
Segons una estadística arreplegada per Carreras Candi, el
31 de desembre el terme municipal d'Elx tenia 5.371
edificis i una població de fet de 30.511 habitants. Diu que
3.457 cases eren d'una planta, 1.911 de dues i només 363
edificis en tenien tres o més, de plantes.
1911
Segons un informe de Marcel·lià Coquillat, s'acabaren les
obres per a portar aigua de les fonts de Romero i de
Barrenas.
Segons Gozálvez, d'aquest any hi ha un plànol general
d'Elx fet pel perit agrícola Francesc Picó i Ripoll.
1912
S'acabà la concessió del tramvia de vapor Alacant-ElxCrevillent. Però ja aleshores la Companyia dels
Ferrocarrils Andalusos havia tallat les vies i l'Ajuntament
les havia tretes fora en tot el tram que travessava el poble.
1913
Forta sequera que obligà molts llauradors a emigrar, ja
que s'assecaren els sembrats per manca de pluja.
1917
L'Ajuntament encarregà a l'enginyer Lafarga un
avantprojecte per a fer una passarel·la sobre el Vinalopó,
entre els ravals de Sant Joan i de Santa Teresa.
Als 58 anys, Pere Ibarra s'anunciava al periòdic Nueva
Illice per donar "lliçons de dibuix i pintura a domicili".
¡Trist destí!.
1918
Epidèmia de grip.
Aquest any, segons Gozálvez, l'arquitecte Ildefons
Bonells i Reixach féu un plànol d'Elx.
1919
Terratrèmol que produí danys en l'església de Santa
Maria, l'alcàsser i el pont Vell.
El 28 de març, Ibarra registra una vaga que degué ser de
gran importància, ja que la qualifica de "monstruosa".
Començaren les obres de Riegos de Levante,
importantíssim conjunt de canals i elevacions que donaren
reg a la major part de la comarca del Baix Vinalopó i part
de l'Alacantí i del Baix Segura. L'autor del projecte fou
l'enginyer de camins Josep Maria Serra i Alonso del Real,
qui l'oferí, segons Ramos, a la casa Dreyfus. S'aprofitava
l'aigua que el Segura vessava en la mar en la
desembocadura, a més d'un naixement que hi havia, a
gran profunditat, en el llit del riu.
1921
El 7 de desembre Ibarra anota la "visita dels alumnes de
l'Escola Superior d'Arquitectura de Madrid".
1922
Encara durava el viatge dels alumnes d'urbanització de
César Cort Botí a Elx. Aquest és l'any que donen
Gozálvez i la revista Arquitectura.
1923
Segons Gozálvez, Cort envià el plànol d'Elx dibuixat l'any
anterior pels seus alumnes, a l'Exposició Internacional de
Gottemburg.
S'acabaren les obres de Riegos de Levante.
La Gaceta del 6 de febrer publicà l'ordre reial per la qual
s'accedia a la sol·licitud que féu Pere Ibarra perquè
l'Ajuntament tingués tractament d'excel·lència.
El periòdic Nueva Illice núm. 566, de l'01-07-1923,
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publicà un article de H. G. del Castillo, aparegut a la
revista madrilenya La Ciudad Lineal sobre les palmeres
d'Elx i la ciutat lineal.
Al periòdic La Defensa apareixien citats els plànols d'Elx
de Pere León i Navarro i d'Ildefons Bonells i Reixach.
Després del pronunciament del general Primo de Rivera
del 13 de setembre, tot establint la Primera Dictadura,
foren cessats els regidors de l'Ajuntament.
El 23 de desembre Ibarra consignà que els treballs dels
estudiants d'arquitectura havien estat elogiadíssims.
Aquest any Josep Pasqual i Urban, polític conservador, i
totes les societats culturals d'Elx demanaren que
l'Ajuntament donàs una pensió vitalícia a Pere Ibarra i
crear, a canvi, un museu local amb la seua col·lecció
d'antiguitats. El destí dels objectes d'Ibarra —Elx o
Alacant— originà diverses i mesquines disputes i
polèmiques durant els anys 20. En una carta memorable
Ibarra rebutjà la pensió —"no sóc un gandul i puc
treballar", contestà— i decidí que el museu era seu i no
d'Elx ni de ningú més. A la seua mort, la vídua el vengué
a l'Ajuntament i anà dispersant-se, perdent-se, desfent-se
en l'oblit.
1924
L'enginyer Nicasi Mira proposà, com a mesura per fer
l'eixample a ponent de la rambla, tot salvant els horts de
palmeres, que es construissen dues passarel·les per a
vianants: una enfront de l'alcàsser i l'altra enfront de la
moreria.
Al periòdic Nueva Illice es diu que el plànol d'alineacions
d'Elx que feia Sebastià Canales estava a punt d'acabar-se.
Hi havia també un "Projecte d'eixamplament dels voltants
de Santa Maria" fet pel mateix Canales.
1925
S'exposaren en l'alcaldia els treballs dels alumnes
d'urbanisme de l'Escola d'Arquitectura de Madrid.
Consistien, sobretot, en estudis de clavegueram, reforma
de carrers, projectes de nous edificis i restauracions de
conjunts antics. Sota el títol genèric "Por y para Elche:
exposición artística en la Alcaldía", el periòdic Nueva
Illice publicà una sèrie d'articles de Pere Ibarra comentant
aquests treballs. Apareixen ciatats nombroses vegades els
mestres d'obres Pere León i Navarro, Nadal Cantó i Pere
Fluixà.
1927
Segons el periòdic Levante, començaren a derrocar-se
"alguns dels més concorreguts safareigs d'Elx: els del
centre i sud de la població, excepte el situat vora el pont
Nou". Hom donava per a aquests enderrocs motius
d'higiene.
Al núm. 15 del periòdic Elche, del 23-10-1927, es
protestava al davant dels remors que Ibarra donaria la
seua col·lecció al Museu Provincial d'Alacant. La revista
pensava que la col·lecció es devia quedar a Elx.
L'Ajuntament intentà comprar les peces, però Ibarra es va
negar. El periòdic Elche el criticà durament.
1931
El 14 d'abril fou proclamada la Segona República
Espanyola. A Elx resultà elegit alcalde el socialista
Manuel Rodríguez i Martínez
1937-1938
La defensa passiva construí a Elx sis grans refugis
antiaeris, amb més de dos quilòmetres de llargària. A
molts d'ells es feren servir troncs de palmeres.

1942
Gozálvez cita un plànol d'aquest any fet pels arquitectes
Santiago Pérez Aracil i Antoni Serrano i Peral.
1948
La Comissió Municipal Permanent del 25 d'agost acordà
la construcció de voravies en els carrers i les cases que no
en tinguessen encara.
1950
Durant la dècada dels cinquanta es posaren voravies a tots
els carrers del poble. Moltes d'elles estaven projectades
amb arbres o ja en tenien. Les avingudes de Novelda i
d'Antonio Machado tenien uns parterres laterals amb
arbres i baladres força bonics que han anat desapareixent
a poc a poc. Datat en agost del 1950 hi ha un "Plànol
d'Elx i avant-projecte dels eixamples" a E: 1/4.000, signat
per l'arquitecte municipal Pérez i Aracil. Els límits NW i
SW estaven encara sense definir, però el barri de la Llotja
ja estava projectat.
1956
Gozálvez dóna aquesta data per a la prohibició per part de
l'Ajuntament de la construcció de cases de planta baixa.
(?)
1960
Durant aquesta dècada l'Ajuntament féu treballs
generalitzats de pavimentació de calçades.
1962
L'Oficina Tècnica Municipal redactà un Pla general que
fou aprovat per OM del 18-05-1962 (BOE 23-06-1962).
En aquest document, per primera vegada en la història
urbana d'Elx, es plasmaven d'una manera sistemàtica i
ordenada les previsions de creixement que fins aleshores
s'havien presentat d'una manera fragmentària, a base de
plànols d'eixample. Aquest document del 1962 ha estat
elogiat per Fernando de Teran en la seua obra El
Planeamiento Urbano en la España Contemporánea, més
per la seua pretesa bona gestió que per la bondat de
l'urbanisme en sí. El pla del 62 partia de la concepció
urbanísitica posada en pràctica durant els anys 50
d'envoltar la ciutat amb anells de comunicació o
circumvalació, com a límit entre els sols de terra urbà i de
reserva, i el sól rústic. Avariciós amb les zones verdes i
generosíssim amb l'edificabilitat, moltes de les seues
determinacions de caràcter públic no han estat executades
fins al 1983 (com ara places i jardins públics en zones
urbanes consolidades) o no ho han estat mai
(desenvolupament de les zones de reserva).
1968
El sector nord de la vila murada fou decalarat Conjunt
Històricoartístic.
1969
Tan sols sis anys després de l'aprovació del Pla general
del 1962, l'Ajuntament sol·licità la revisió anticipada, que
fou aprovada per OM del 27-11-1968. El 06-06-1969 es
va signar el contracte entre l'Ajuntament i l'equip redactor
del nou pla.
1973
El 24-10-1973 es va publicar en el BOE l'aprovació d'un
nou Pla general d'Elx. Després d'estudiar diferents
alternatives de creixement, el pla optà per un creixement
lineal, en un sentit est-oest. Aquesta elecció, juntament
amb l'autopista i l'autovia, va definir l'esquema del pla:
partint del nucli urbà definit el 1962, la ciutat creixia cap
a llevant i ponent per tal de respectar al màxim el camp.
13

Aquest creixement es basava en la carretera d'Alacant i
havia de ser paral·lel a l'autopista i a l'autovia comarcal.
Especialment important era el creixement previst cap a
Crevillent. Elx es pensava, aixçi, com una ciutat lineal
l'artèria central del qual seria l'avinguda del Ferrocarril (ja
soterrat) convertit en distribuidor central i proposat com a
eix lineal d'usos cívics i comercials de servei general per a
tota la ciutat. Formalment hom seguia uns traçats en
quadrícula hereus del Pla Cerdà de Barcelona i matisats
per l'urbanisme anglés dels anys 60 de les últimes new
towns.
Pel que fa a la distribució d'usos, el model de l'esquema
director venia caracteritzat per:
1.-Activitats industrials vora les grans vies de transport de
caràcter comarcal (autovia, autopista i ferrocarril
proposat) i al peu de les serres del nord, que es concreta
en dues grans zones industrials noves: Carrús al nord
(l'única que s'ha executat) i Altabix al NE.
2.-Activitats industrials lleugeres en convivència amb la
zona de residència.
3.-Residencial de baixa i mitjana densitat a continuació.
4.-Centre urbà lineal sobre el ferrocarril metropolità, amb
totes les activitats centrals, comercials, administratives,
culturals, etc., en alta densitat.
5.-Residencial de baixa densitat al sud, en contacte amb el
camp.
6.-Activitats agrícoles de l'horta en tot el Camp d'Elx, al
sud.
L'esquema director preveia unes possibilitats per a 500 o
800.000 habitants. El Pla en si preveia que els 122.000
habitants del 1970 en serien 230.000 el 1985. Aquestes
previsions foren excessives. En definitiva, el Pla general
del 1973 es caracteritzà per:
1.-Un llenguatge tecnocràtic ampulós.
2.-Un estudi prou exhaustiu de la realitat física, però
sense gaire comprensió d'aquesta realitat.
3.-Un important bagatge de cultura urbanística
internacional.
4.-Una ideologia tecnocràtica pròpia del moment, que
arribà a convertir les comunicacions en l'element
definitori del pla: quatre grans vials —que formen un
quadrat en lloc d'un anell com el 1962— separen els sóls
de reserva i urbà del rústic i dos distribuidors —el riu i el
tren— es pensen com un eix de coordenades que fa de
suport teòric de la quadrícula del nou supereixample.
5.-El resultat és un treball teòric brillant.
6.-Tanmateix, a l'hora de gestionar el pla s'ha comprovat
que el sól de reserva era inexecutable, que l'esquema
director era un concepte inútil i que en el sól urbà només
va canviar els noms de la zonificació i es van reduir en
dues plantes les altures màximes edificables.
Amb tot, només aquesta darrera mesura, realment
encertada, justificà la revisió del 1973. Tanmateix fou
insuficient i la tolerància en el moment de la transició
provocà un autèntic boom de construcció que introduí
milers d'habitatges en el mercat.
1974
Per ordre del 21 de setembre, es va constituir la Comissió
per a la Defensa del Patrimoni Històricoartístic d'Elx.
1976
Una ordre del 20 d'octubre del Ministeri de la Vivenda
aprovà definitivament el Pla Especial de la Vessant de
Llevant del Vinalopó, que afectava la vila murada, el barri

del Salvador i el Raval de Sant Joan. Al BOE del 6 de
desembre s'indicava a l'Ajuntament la necessitat de
redactar un pla especial que englobàs tota la zona
històricoartística i ambiental d'Elx: la vila, la pobla i el
raval. Aquest pla especial devia "revisar el planejament
existent, unificar criteris i ordenances amb la finalitat de
conservar el conjunt urbà en tot el seu valor". Encara que
aquest pla era fonamental per a la supervivència del
centre històric d'Elx, mai no es va realitzar. El Pla de la
Vessant imposà la reposició als seus llocs originals de les
reixes en pit de colom i altres elements d'interès. Aquesta
(que mai no es portà tampoc a terme) era tota la
conservació que s'hi proposava, ja que les alineacions, el
número de plantes, la volumetria i l'esquema de les
plantes baixes amb soportals i dels pisos amb balcons i
miradors, trencava per complet l'arquitectura i l'urbanisme
de la zona.
1981
L'Ajuntament Ple del 12 de novembre aprovà el projecte
de cinc passarel·les per a vianants sobre la rambla, dues
d'elles al nivell inferior, sobre les parets de canalització, i
les altres tres en la part superior: des del carrer de Lluís
Vives al de Mohamed-Al-Xafra, des de la plaça de la
Fruita al carrer del Salnitre, i entre el carrer d'Olegari
Domarco Selleri i els horts del nord de la vila. Una vella
aspiració del segle XX a Elx, encara que ben tardanament,
prenia forma de bell nou.
1982
Després que els propietaris derrocassen la casa de Gómez,
l'Ajuntament Ple del 27-07-1982 aprovà el Catàleg
municipal d'edificis protegibles del municipi d'Elx, on
s'inclogueren 36 jaciments arqueològics, 4 conjunts i 23
edificis del Camp d'Elx, i 2 conjunt i 71 edificis de la
ciutat.
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"Elx és una vila construïda en una planúria i travessada
per un canal derivat del riu. Aquest canal passa sota els
murs; els habitants en fan ús perquè aprofita per als
vaixells i corre pels mercats i els carrers. L'aigua del riu
que citem és salada. Per beure, els habitants tenen
necessitat de portar d'altres punts aigua de pluja que
conserven en aljubs."
AL-IDRÎSÎ (1154)
"Elx és una ciutat situada en un planúria; està travessada
per un braç del riu veí, que passa sota les muralles,
abasteix les termes i travessa tendes i carrers; la seua
aigua és salobre".
AL-HIMYARI (segle XIV), citat per GOZÁLVEZ
"L'antiga necessitat d'aigua potable en la referida vila els
obligà a construir terrats plans en totes les cases per tal
d'encaminar per conductes introduïts a les parets l'aigua
pluvial als aljubs, la disposició dels quals és notablement
perjudicial per als edificis si hom no té una màxima cura
d'ells, i majorment dels que estan mantinguts amb fustes."
JOSEP GONZÀLVEZ DE CONIEDO (1790)
"Es fatiga la vista en descobrir per tots els llocs erms,
aridesa i descurança; però en eixir de la darrera gorja,
quan hom percebeix les immediacions d'Elx, i en elles
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aquell bosc dilatat d'oliveres; quan, enmig de les oliveres,
es veu aquella multitud d'empinades palmes que amaguen
els edificis, i part de les torres i cúpules de la vila més
populosa del regne, és tanta la sorpresa, tan dolça la
sensació, que l'espectador desitja arribar a aquell nou país
per conèixer a fons els seu valor, la seua hermosura, les
seues produccions i els seus habitants, digne tot de ser
descrit amb exactitud. [...] Hi ha a Elx carrers i places
espaioses, bons edificis i temples magnífics. [...] Mirat
aquest recinte des de la torre o campanar de l'església de
Santa Maria, ofereix una vista agradable. Es veu als peus
aquell caseriu i multitud de carrers on sojornen 20.000
ànimes, i després, successivament, les faixes circulars de
l'horta, seguits de sembrats sense reg, fins on arriba la
vista."
ANTONI JOSEP CABANILLES I PALOP (1795-1797)

"Quan després de recórrer un extens bosc d'oliveres
primer i un altre de magraners després, s'arriba a l'estació
entre dues files d'altives i apretadíssimes palmeres que
semblen haver fet un immens esforç per deixar pas a la
locomotora (!) [...]. Elx és una preciosa ciutat que sembla
sense acabar, com digué Castelar en veure el tall
particular dels terrats, idèntics als de les cases d'Almeria.
Està envoltada de formosos horts que tenen en conjunt
unes cent mil palmeres, menys per un lloc on bruscament
s'interromp la població per un profund barranc. La ciutat,
en l'estructura i en les línees generals, conserva el caràcter
i el segell peculiars dels pobles on es deixà sentir la
dominació musulmana [...]. En els edificis s'observa la
tendència a reduir el nombre d'obertures i d'elevar les
finestres a la major altura possible. No n'hi ha ni pobres
de solemnitat ni lladres, ja que ambdues coses estan en
oposició amb el temperament i amb els elements de
treball de que disposen els habitants."
JULIO VARGAS (1895)

"Elx, quan hom la veu de prop, és una ciutat sense interès,
i pot ser el lloc més trist d'Espanya."
ALEXANDRE DE LABORDE (1806-1820)

"Les cases blanquíssimes, totes elles amb terrats, els
carrers silenciosos, els boscs de palmeres gegants [...]
parlen mesaïna d'una ciutat mahometana, que d'una
població europea, culta, intel·ligent i activa."
GUÍAS ARCO (1908)

"[...] ha quedat una de les viles més populoses d'Espanya,
amb els diferents barris i ravals, composta de més de
4.000 cases [...] [què] són generalment de bona fàbrica i
diverses dimensions, d'un, dos i tres pisos, les quals es
distribueixen en 92 carrers prou amples, rectes i nets, amb
9 places, entre les quals són de mencionar la Major, la
plaça Nova, la del Raval, la de la Mercè i la de la Fruita.
Els veïns s'assorteixen, generalment, d'aigua de pous, car
és rara la casa que no els té; l'aigua és pluvial; també
s'utilitza la de 6 fonts situades dues a l'entrada del passeig
[de la Mercè], una en la plaça de la Fruita i altres a
l'entrada del pont, al carrer de Sant Joan i a la plaça del
Raval. L'aigua procedent d'Asp és dolça i bona, però en el
trànsit que hi ha d'aquest poble a Elx es fa salobre [...]. En
temps de carestia s'obrin dos pous que hi ha a la plaça de
Santa Maria, dos a la caserna de cavalleria i un aljub
enfront de la torre del Marqués de Carrús."
PASCUAL MADOZ (1845-1850)

"He vist poca gent tan desperta, tan intel·ligent com la
d'Elx, però no saben posar en bon servei tota aquesta
força moral que no viu més que per nodrir les bandositats,
com si encara visquessem en plena edat mitjana. Tot
personal!; res no he vist al meu poble que haja alcançat el
pur valor de les coses ideals. Tot vola a ras de terra. Jo
vaig veure a temps això i hi vaig fugir. Com veu vosté,
només he fet que defensar-me d'allò que crec que és un
mal. Per això no tinc el mateix criteri que el seu respecte a
la meua carrera. Des d'allí sembla que és molt, fora d'allí
no és res."
RAMON JAÉN, en carta des dels Estats Units
a PERE IBARRA I RUIZ (1919)

"Elx [...] població purament exòtica, transplantada de
l'Àfrica, amb tota la seua pompa rigorosament oriental i
els seus accesoris; amb els seus carrers estrets, tancats,
tortuosos, informes [...] l'aspecte muslímic d'algun dels
seus tipus, amb la duresa d'aspecte, de formes, de
llenguatges i de tons; l'aspecte nòmada d'altres [...] amb la
seua població, el seu caseriu semblant en part als de
l'Àfrica i els seus boscos de millars infinits de palmes,
quan no milions, que el vent fa fiblar sobre les seues tijes
altíssimes. Elx és una població excepcional entre totes les
d'Espanya, estranya a primera vista [...]. Comprén bonics i
sòlids edificis, també moderns; temples sumptuosos [...]."
JOSEP PASTOR DE LA ROCA (1875)

"Hi ha a Elx massa racons, entrants i sortints, que
enlletgeixen en extrem una població tan important i
visitada com la nostra, sense que als polítics que ens
governen se'ls ocórrega la seua desaparició ni
s'atrevesquen a disgustar als que, guiats per un malentés
interès, pugnen per conservar tals lletjors i s'agiten i es
mouen buscant tota classe d'influències perquè no se'ls
obligue a entrar ni eixir de la posició que ocupa."
LA DEFENSA (núm. 538, 11-12-1921)
"Aquí no hi ha a les façanes especejaments ni arrebossats
al voltant de les obertures; només una taca blanca on cada
obertura s'acusa com un rectangle. En lloc de la cornisa o
del pesat ràfec no hi ha sinó una recta que separa el blanc
del blau. I, tanmateix, ¡quina grata impressió de serenitat,
d'alegria i de senzillesa la d'aquests carrers estrets i plens
de llum!. També és molt interessant la disposició interior
de la casa humil del país. Des del carrer, la porta, sempre
oberta de bat a bat, dóna entrada a un gran vestíbul, que
és on es fa la vida, aprofitant a la vegada de sala i
menjador, i encara de vegades de cuina i fins i tot de
dormitori [...]. A més, aquesta peça és base de la
distribució i emplaçament de l'escala [...]. El carrer és

"El viatger que es dirigeix a tan bella ciutat es creu
transportat a una població àrab [...] envoltat d'elevades
palmeres; les seues magnífiques cases de tres pisos, amb
minarets (!) [...]. Les cases són des de dalt acabats tipus
de construcció àrab, amb els seus terrats plans, sense una
teula, i de color cendrós. Els carrers tortuosos i els vells
castells li donen més caràcter a aquell conjunt exòtic."
TEODOR LLORENTE I OLIVARES (1887)
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prolongació d'aquesta peça, ja que hi treballen
l'espardenyer i el cordeller els quals, conforme millora el
temps, trauen al carrer la taula del menjador i el
fregador."
ANÒNIM (V. Z.), ALUMNES DE L'ESCOLA D'ARQUITECTURA
DE MADRID (1922)

les indemnizacions als propietaris perjudicats, queda
dempeus la referent a la millora obtinguda. No es tracta
més que d'un efecte purament estètic, no útil. La utilitat
pública ja la dóna, per sí, el curs tort o dret de la via; no li
importa al trànsit que siga dreta o torta. I en tractar de
reformar-la s'han de tenir en compte els perjuís
irreparables que se dimanarien per l'alteració de
claveguerams i albellons [...] i l'impossible però necessari
enfrontament d'uns carrers amb uns altres perquè la
millora fos visible. Pitjor encara si en el curs de la via
existeix alguna església o monument històric que molt
importa defensar de la piqueta demolidora d'alguns
ignorants que ofenen la pública il·lustració i rebaixen el
bon nom de la població. Doncs importa conservar allò
que ens distingeix i ens alça sobre la resta dels pobles.
Guerra a la ignorància i als incapaços de comprendre la
finalitat artística d'un monument, d'una tradició cultural
[...]. Molts dels nostres edils que els atzars de la nova vida
política ha portat a ocupar llocs que mai pogueren
somniar, creuen que reformar és fer, quan és sinònim de
destruir: fer és crear, fundar, establir [...]. No perquè una
cosa siga antiga s'ha de reformar. La llei s'ha de reformar;
els legisladors no pogueren preveure que caigués un
monument històric en les mans d'un ignorant ric."
PERE IBARRA I RUIZ, NUEVA ILLICE (núm. 660, 17-051925)

"Voleu que aquesta ciutat conserve sempre com un dels
principals encants el bosc de palmeres? Féu que
s'implante la ciutat lineal. La ciutat lineal, a la vegada
sistema d'arquitectura de ciutats i de colonització i
repoblació de camps, és una ciutat raonable, on els espais
lliures (vies públiques, hortes, jardins privats i parcs
públics) ocupen molt més terreny que els espais edificats;
on totes les cases estan rodejades de terreny destinat a
l'horta o a jardí; on tots els carrers i les places estan
plantades d'arbres abundants. La ciutat lineal —verdadera
i formosíssima ciutat jardí— aplicada a Elx faria que
aquesta ciutat s'eixamplàs extenent-se per la planúria,
servint-li de carrer-eix (característica de tota ciutat lineal)
l'actual carretera d'Elx a Santa Pola, convenientment
eixamplada i transformada en una gran avinguda de 40 o
50 m d'amplària. Passant vora l'albufera i sanejant
terrenys pantanosos i poblant terres desèrtiques i enriquint
camps deficientment conreats, la ciutat lineal arribaria
fins a la mar. Constaria de diverses zones: una zona
residencial o urbana als dos costats de l'avinguda central.
Una zona industrial destinada a fàbriques, a tallers, a
barriades obreres on el treballador visca vora la fàbrica.
Una zona agrícola on practicar una agricultura científica i
una ramaderia raonable, amb horts de tarongers,
magraners, ametllers, arròs i herba alfals. I com a límits
laterals, dues amples zones forestals que formen un gran
parc on hi haja palmeres en gran abundància. Quan es fes
aquesta ciutat lineal, entre les seues belleses ostentaria
l'abundància de palmeres pels jardins i pels carrers; per
les places i pels parcs; pels boscos perimetrals, per tots els
llocs."
H. G. DEL CASTILLO (de La Ciudad Lineal) (1923)

"Conscients aquests arquitectes que el bon gust en la
decoració d'edificis, com també el reglat de les
proporcions, només s'ensenya en les escoles especials
d'arquitectuera, ens obsequien, tenint present el caràcter
antiquat d'Elx (que a mi tant em complau) amb reformes
locals que deurien portar un segell d'antiquada originalitat
que no desdigués del conjunt: com els trossos de tela que
les dones apliquen als forats, que si no és igual, almenys
'que li diga'."
PERE IBARRA I RUIZ, NUEVA ILLICE (núm. 669, 19-071925)
"A Elx, l'edificació, particularment de cases de nova
planta, està a l'altura del betum. És un abandó intolerable
allò que a diari s'està presenciant [...] edificant cadascú
com se li antoixa, sense que enlloc es veja la mà directora
que pose coto a tant d'excés. L'ordre, l'estètica, la
solidesa, tot ha desaparegut en mans de la flamant
Comissió de Policia i Obres. [...] Ens dóna pena veure
com aquesta comissió no sols no respecta les condicions
estètiques i tècniques que hi ha acordades en un ple
municipal, sinó que tampoc conserva els procediments
rutinaris d'èpoques seculars [...]."1
AMANECER (núm. 20, 21-03-1926)

"La tortuositat i l'estretor dels nostres carrers, l'excés
d'entrants i sortins, la varietat infinita de les seues línees,
pugnen obertament amb l'art de l'edificació a les
modernes ciutats. És inútil que en Pere León formule el
seu plànol ni que el Sr. Bonells propose el seu."
LA DEFENSA (núm. 637, 16-12-1923)
"Continuament es treballa per millorar l'aspecte d'Elx i tot
l'Ajuntament es mou incessantment per tal d'estudiar
solucions per al deficientíssim alineat de la població."
SEBASTIÀ CANALES, RENOVACIÓN (16-11-1924)
"La cosa certa és que amb el plànol oficial o sense plànol
oficial (el de Gonzàlez mancant-ne un altre millor), amb
tantes traces parcel·làries acomodatícies a les
circumstànscies d'ocasió, lloc i temps hem format un
eixample que és un model d'armonia marroquí."
PERE IBARRA I RUIZ, NUEVA ILLICE (núm. 663, 07-061925)

"Habitaven els moros el raval de Sant Joan, que edificaren
després que fossen expulsats de la vila murada; els
mudèjars, el terreny ocupat pels carrers dels Desemparats,
del Comissari i del Carme, amb la baixada a la rambla per
la plaça de les Barques. Els jueus, l'Almòrida i bona part
1

Malgrat la generalitat i l'ambigüitat d'articles com aquest, en done la
mostra com a exemple de l'escàs nivell disciplinar del debat urbà sobre
l'eixample d'Elx i la seua arquitectura durant els anys 20. Articles i
editorials esdevenien atacs polítics. En el cas que comentem, al mateix
article es parlava elogiosament de "l'adveniment del Directori Militar",
referint-se a la Primera Dictadura.

"No soc partidari, per monomania, sentiment estètic o
visió pràctica de les coses, de grans alteracions de línees
de carrers. Deixant a part la importantíssima qüestió de
16

del barri de Sant Jeroni. Els cristians conqueridors
ocuparen la vila murada, és a dir, la parròquia de Santa
Maria [...]. Aquest bigarrat conjunt tan heterogeni
formava barris separats per petites hortes, on el cotó que
ja vam perdre, amb la palmera, el magraner i altres
plantes, omplien els llocs resultants. Devia formar un
bellíssim quadre de color que es beneficiava amb el
partidor anomenat de la Vila, que ja fa anys que fou
inutilitzat. Diferent tribunal entenia i fallava els seus
particulars assumptes; i tota la població, mora, jueva i
cristiana, estava sotmesa al poder eclesiàstic i militar
establert en la Calaforra pels conqueridors. Per un cap de
cristià pagava l'aljama del raval tres sous a la vila. Els
moros no podien entrar a la vila des de l'hora que tocava
queda fins a l'alba."
PERE IBARRA I RUIZ (1926)

Elx i els seus terrenys són una gentil, ampla pausa de
verdor, i les palmeres, amb la seua al·lusió oriental, fan
definitivament justa la paraula oasi. [...] Elx és una gran
ciutat. La població és extensa, alegre i simpàtica. Ni el
seu aïllament meridional —perduda entre una Alacant
sense nervi i una Oriola murciana— ni la temible
quantitat d'immigrants que li ha caigut damunt, han pogut
desvirtuar el seu caràcter, el seu arrelam valencià, la seua
marcada entitat personalíssima."
JOAN FUSTER I ORTELLS (1962)
"En el cas d'Elx, sota la trama urbana àrab, permaneixen
restes d'un antic traçat romà, la centuriació, reforçada pel
traçat de la xarxa de sèquies que, amb la seua disposició
ortogonal, condicionà la trama urbana de la vila àrab i,
posteriorment, la de la moreria, la qual cosa queda
reflexada en la flexibilitat amb què s'aplica en ambdós
barris l'esquema general —prou més complexe— de la
ciutat àrab i explicaria, aiximateix, la trama bàsicament
ortogonal dels carrers del raval de Sant Joan."
VICENT GOZÁLVEZ I PÉREZ (1976)

"No són menys dignes d'estudi les nostres construccions
per a l'arqueòleg. Llevat de la tortuositat dels nostres
carrers, la qual cosa sembla inevitable a Elx, fins i tot
tractant-se de la construcció de noves barriades, amb
plànols ad-hoc, conserva aquest poble un marcat caràcter
oriental. [...] El sostre pla o terrat és característic en Elx,
encara que avui en dia s'accentua l'ús de la teula que és
més barata i que molt desmereix d'aquell típic estil,
sobretot si és pla. No creiem que siga més duradora que el
trespol, avui en complet desús, afermat en bones fustes.
[...] S'ha perdut el costum, àrab també, de fer del terrat un
lloc de plaer durant les caloroses nits d'estiu. En canvi
s'ha generalitzat el perniciós costum de seure a la porta de
les cases o enmig del carrer, la qual cosa fa perdre, a poc
a poc, el primitiu destí del terrat, ja que per aprofitar
l'aigua tant se val que siga terrat com teulada. La gent ja
no viu en les cases, viu en el carrer. [...] També són ja
molt comptades les cúpules semiesfèriques que són
característiques dels pobles orientals i que cobreixen
l'accés als terrats. El mateix passa amb els arcs de
ferradura, reixes morisques i gelosies, que han
desaparegut per complet."
PERE IBARRA I RUIZ (1926)

"Durant la dècada dels 50 apareix a Elx, amb una nova
dimensió, el promotor i, amb ell, el canvi d'obra. Durant
la dècada dels 40, l'edificació tenia dues vessants: la casa
mitjana o humil (de planta baixa o de planta baixa i algun
pis) i la casa sumptuària que alguns propietaris amb
diners manaven construir per a ells mateixos. Hi ha bons
exemples d'aquesta època, però tots aquests edificis es
veurien desbordats per la gran màquina de la construcció
com a negoci que arrassà qualsevol voluntat per
aconseguir una arquitectura autènticament moderna. El
boom que es produí amb la venda dels pisos i els canvis
d'obra tancà aquesta època per a donar pas a un conjunt
d'edificacions anodines on la febra de la construcció
acabà amb l'arquitectura. El gran creixement d'Elx
coincidí amb aquest moment i ja no és fàcil trobar
realitzacions que valga la pena destacar."
ANTONI SERRANO I BRU (1972)

"[...] veig un prodigiós eixample per ponent, per llevant i
per migdia sembrat de precioses i higièniques casetes per
a obrers desitjosos de tastar les comoditats de la vida
moderna [...]. Veig sobre el que avui és llit del Vinalopó
una espaiosa avinguda, d'amples voravies i sumptuoses
edificacions, tenint per claveguera el mateix llit del riu,
conduïda mitjançant una forta tuberia de ciment armat.
Veig pel costat del nord una superba estació ferroviària
descongestionant els seus grans magatzems de
mercaderies del carrer de Camille Flammarion. Per la part
del sud, per allà per les Portes Encarnades distingesc un
preciós parc, i a dos quilòmetres, el Port Il·licità
mitjançant un canal que tot partint de l'Albufera deixa
passar l'aigua de la mar. Pel camp, plantacions de cotó,
tabac, tomaques, bajoquetes, pèsols, encarnelles... entre
tanta fertilitat llueixen la seua esveltesa les fàbriques de
teles, tabacs i conserves. Les fàbriques d'adobar pells i
fundicions de ferro deixen oir el seu soroll per Altabix,
Ferriol i Carrús."
BALDOMERO LÓPEZ ARIAS, AMANECER (19-02-1928)

Procés històric del creixement d'Elx segons J. G. Bellido.
Reproduït a GARCÍA BELLIDO, J.: "Plan General...", p. 64.,
fig. 29. [fig. 1]
Topografia, o ichonografia, del plan de Elche; en donde
çe muestran todas sus partes, entradas i salidas, per
Porras, Me, Ft. Final del segle XVIII. Arxiu del Servei
Geogràfic de l'Exèrcit, núm. 354, 51x34 cm. [fig. 2]
Plànol d'Elx dibuixat per Porras a final del segle XVIII.
[fig. 3]
Elx a final del segle XVIII segons Gozálvez a partir del
plànol de Porras. En puntejat, jurisdicció de la vila; en
blanc, Universitat de Sant Joan; ratllat i puntejat,
propietats urbanes del marqués d'Elx; e) palau del
marqués d'Elx; f) la Calaforra; g) blanqueria; h) posada; i)
germandat.
1. Ermita de Sant Jaume.
2. Hospital.
3. Ermita de Sant Jordi.

"Enmig de l'aridesa general de les terres del sud valencià,
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4. Porta d'Alacant.
5. Porta de la Morera.
6. Porta d'Oriola.
7. Porta de la Universitat de Sant Joan.
8. Porta de la Rambla.
9. Porta de les Tafulles
10. Torre del Marqués de Carrús.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 71, fig. 9. [fig. 4]

6. Església i convent de la Mercè.
7. Plaça de la Mercè.
8. Camí-avinguda a l'estació del ferrocarril.
9. Palau episcopal i casa de l'arxiprest.
10. Casa del sagristà de Santa Maria.
11. Carrer de Sant Jeroni.
12. Carrer del Trinquet, antic vall de la muralla.
13. Plaça Nova.
14. Pescateria.
15. Carrer d'Uberna.
16. Carrer Major de la vila.
17. Plaça Major.
18. Plaça de la Fruita.
19. Ermita de Sant Sebastià.
20. Arc i casa de la Vila, una de les antigues portes.
21. Torre i Palau d'Altamira, avui presó.
22. Carrer del Rerapalau.
23. Carrer de la Victòria.
24. Carrer de Sant Pere.
25. Carrer del Rellotge.
26. Carrer del Forn.
27. Carrer de la Corredora.
28. Església parroquial del Salvador.
FUENTES, J.: Memoria..., p. 225 i plànol annexe. Aquest
document fou editat a Lleida el 1887. [fig. 11]

Croquis d'Elx per Manuel Rosales. Datat l'11 d'agost del
1812. Arxiu del Servei Geogràfic de l'Exèrcit, Madrid,
núm. 355; reproduït en GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., làm.
VII. [fig. 5]
Croquis d'Elx per Manuel Rosales, datat l'11 d'agost del
1812. Arxiu del Servei Geogràfic de l'Exèrcit, Madrid,
núm. 355. Llegenda:
1. Caserna de cavalleria.
2. El Planillo.
3. Torre i casa del marqués.
4. Raval del pont.
5. Convent de Sant Josep.
6. Sant Joan.
7. Sant Salvador.
8. Santa Maria, parròquies.
9. La Mercè, convent.
10. El palau.
11. Casa blanca.
12. Id. de Zenois. (?)
[...]
16. Casa de Ganga.
17. Cementiri.
18. Molí Nou.
19. Barranc d'Arcotes o Vchel. (?)
20. Rambla.
[fig. 6]

Superposició del parcelari i de les sèquies romans al traçat
dels carrers del centre antic d'Elx segons Gozálvez. Els
límits de la centúria, en línia contínua; a ratlletes, les
divisions principals. GOZÁLVEZ, V: La ciudad..., p. 26,
fig. 24. [fig. 12]
"Portes e portells" d'Elx el 1579 segons elaboració de
Gozálvez a partir del plànol del 1859.
1. Portell de l'hort de Bonmatí.
2. Portell de les saboneries del magnific Gaspar Sarrió.
3. Porta d'Oriola.
4. Portell del racó de Sant Jordi.
5. Portells que ixen a la rambla.
6. Portell de l'eixida de les Tafulles.
7. Portell dels Solars.
8. Porta de la Morera.
9. Porta de la Barrera.
10. Porta d'Alacant.
11. Portell de Granyana.
GOZÁLVEZ, V: La ciudad..., p. 22, fig. 8. [fig. 13]

"Elx del regne", dins el mapa Alacant, pel Coronel, Tinent
Coronel d'Enginyers D. Francisco Coello. Les notes
estadístiques i històriques han estat escrites per D.
Pascual Madoz, Madrid, 1859. Reproduït, entre altres, en
GOZÁLVEZ, V: La ciudad..., làm. VII i a la revista Festa
d'Elig del 1974, p. 24 (aquest últim porta la data errònia
del 1849). [fig. 7]
Elx a meitat del segle XIX. Plànol de Coello (1859). Tota
la ciutat vella es troba en el marge dret de la rambla i
només el raval de Santa Teresa, del XVIII, havia creuat el
riu. [fig. 9]

Situació de les almàsseres, fleques i fondes i saboneries
d'Elx, el 1761, segons Gozálvez. GOZÁLVEZ, V: La
ciudad..., p. 81, fig. 11 . [fig. 14]

Elche y sus alrededores, atribuït a Manuel Rosales.
Erròniament datat el 1812. És posterior al 1884, data
d'inauguració del ferrocarril. Arxiu del Servei Geogràfic
de l'Exèrcit, Madrid, núm. 356. [fig. 10]

Situació de les almásseres a Elx el 1831 segons Gozálvez.
GOZÁLVEZ, V: La ciudad..., p. 99, fig. 25. [fig. 15]
Plànol de la ciutat d'Elx i projecte de reforma on es
marquen les línees principals de trànsit proposades.
Dibuixos dels alumnes de l'Escola d'Arquitectura de
Madrid (1922). ANÒNIM: "Los trabajos...", p. 261-262.
[fig. 16]

Plànol de la vila murada i d'una part del barri del Salvador
segons Fuentes. Llegenda:
1. Insige església parroquial de Santa Maria.
2. Plaça de Santa Isabel.
3. Torre Calaforra, avui propietat i residència del senyor
marqués de Lendínez.
4. Carrer d'Ansurez.
5. Passeig de la Mercè.

Situació de les botigues de comerç ordinari i extraordinari
i bars a Elx el 1930 segons Gozálvez. GOZÁLVEZ, V: La
ciudad..., p. 160, fig. 22. [fig. 18]
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27]
Detalls de la ciutat històrica segons un plànol dels anys 40
i segons el Pla general del 1962. [figs. 19]

PGOU, 1973. Models de sistema viari: conjunt, segment
viari i sector urbà. Reproduït en GARCIA BELLIDO, J.:
"Plan General...", p. 55, figs. 16 i 17. [fig. 28]

Situació de les indústries a Elx el 1961 segons elaboració
de Gozálvez a partir del Pla general del 1962. GOZÁLVEZ,
V: La ciudad..., fig. 24. [fig. 20]

Esquema director del PGOU, 1973. S'han marcat el límit
del terme municipal i l'extensió del poble. El gegantisme i
el protagonisme de les infraestructures de la proposta és
palés. Reproduït a GARCIA BELLIDO, J.: "Plan General...",
p. 60, fig. 23. [fig. 29]

Pla general del 1962, que tornà a potenciar el creixement
d'Elx cap a llevant, rodejant els horts de palmeres, i fent
un ou de circumvalacions al voltant de la ciutat que
seguia la moda urbana dels anys posteriors a
l'estabilització. [fig. 21]

Plànol de conjunt de la ciutat d'Elx. Les ratlles a traços
són el desenvolupament previst pel Pla general del 1973;
no està dibuixat l'estat real d'aquest territori. [fig. 30]

Conjunt d'Elx devers el 1978. El polígon dels Palmerars, i
els barris de la Llotja i de la Ciutat jardí envolten la ciutat
per llevant. Els barris de Carrús ja es veuen congestionats.
[fig. 22]

"Vista d'Elx presa des del bosc de palmeres", segons
Laborde. D'esquerra a dreta, es pot veure l'església de
Santa Maria, l'alcàsser de la Senyoria, una cúpula sense
identificar, el rellotge de Calendura, la torre del Consell i
una cúpula i una torre que deuen ser de l'església de Sant
Joan. La importància d'aquests monuments, destacant per
damunt del perfil de la ciutat, era enorme i es mantingué
fins a la meitat del segle XX. LABORDE, A.: Viatge..., p.
118-119, planxa CXLI. Laborde féu el seu viatge entre els
anys 1794 i 1797 i el llibre fou publicat entre el 1806 i el
1820. [fig. 31]

Evolució urbana d'Elx fins el 1849, segons Gozálvez.
1. Temple de Santa Maria (antiga mesquita).
2. Fortalesa de la Calaforra, vora la porta del mateix nom.
3. L'alcàsser de la Senyoria.
4. Ermita de Sant Sebastià.
5. Pescateria Nova (1849)
6. Convent de la Mercè i banys musulmans.
7. Ajuntament de la vila.
8. Convent de religioses de l'Encarnació.
9. Temple del Salvador.
10. Temple de Sant Joan Baptista (antiga mesquita).
11. Antic ajuntament del raval de Sant Joan.
12. Antic almodí.
13. Convent franciscà de Sant Josep.
14. Caserna de cavalleria.
GOZÁLVEZ, V: La ciudad..., p. 25, fig. 3. [fig. 23]

Descripció dels saladars de la vila d'Elx. AME, Papers
Curiosos de Pere Ibarra. Reproduït a la portada de la
revista Festa d'Elig del 1978.
A. Vila d'Elx.
B. Casa Blanca
[...]
D. Rambla d'Elx.
E. Cua de la rambla, on l'aigua s'estavella i deixant la
direcció recta, en pren una altra obliqua i retrògrada.
F. Assuts de la rambla.
[...]
R. Hisendes deteriorades de la baixura d'Elx.
El plànol està signat per un arquitecte, Bernardino Rippa
y Murineti. És datable cap al 1800. [fig. 32-33]

Evolució urbana d'Elx (1849-1967) segons Gozálvez.
1. Barri del Carme (1890).
2. Barri de Sant Miquel (1897).
3. Barri de les Pataes (1900-1905).
4. Barri de Xintxilla (1902).
5. Barri del Pont Nou (1912).
6. Antic hort de Gil (1911-1920).
7. Barri de l’Asil (1916).
8. Barri de Tripa (1922).
9. Barri de la Barrera (1923).
GOZÁLVEZ, V: La ciudad..., fig. 18. [fig. 24]

"Vista d'Elx", per Aurelià Ibarra i Manzoni (1862).
Dibuix fet des de l'alcàsser de la Senyoria; d'esquerra a
dreta es veuen l'església de Santa Maria, l'església de Sant
Joan, la torre del Consell i el convent de Sant Josep. En
primer terme, el barri dels Filadors i el carrer Major de la
vila. Hom pot observar que tots els terrats són plans; la
teula és inexistent. [fig. 34]

PGOU d'Elx, 1973. Diverses alternatives de creixement
amb el camp com a condició no limitadora. Apareix aquí
clarament la utopia de l'urbanista com a déu ordenador del
territori i de la planificació com a ciència. No és una
voluntat mediata allò que decideix l'evolució i la forma
d'una ciutat i fer aquestos dibuixos és només una coartada
teòrica. Reproduït en GARCIA BELLIDO, J.: "Plan
General...", p. 51, fig. 12. [fig. 25]

Vistes generals d'Elx des del sud durant els anys 20 i els
anys 50. La primera és una targeta postal colorejada que
sembla inventar-se un riu Vinalopó ple d'aigua. [fig. 3536]
Vista d'Elx des del sud. En primer terme està el convent
de Sant Josep i l'hort dels franciscans; darrere, l'hort de
Tombalobos, a espatlles del carrer de Santa Anna. A
l'altre costat del riu, el raval de Sant Joan, el barri del
Salvador i, al fons, la vila. Les esglésies de Santa Maria i
de Sant Joan, a escala de tota la ciutat, són l'element més
rellevant del conjunt. Fotografia anterior al 1936 (encara

PGOU, 1973. Diverses alternatives de creixement, amb el
camp com a condició limitadora. Reproduït en GARCIA
BELLIDO, J.: "Plan General...", p. 51, fig. 13. [fig. 26]
PGOU, 1973. Esquema viari proposat. Reproduït en
GARCIA BELLIDO, J.: "Plan General...", p. 54, fig. 15. [fig.
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estava dempeus l'antiga església de Sant Joan beneïda el
1601). [fig. 37]

L’arquitecte Marcel·lià Coquillat i Llofriu (1865-1924).
Fotografia i muntatge de Pere Ibarra. BME, Cabezas y
Cabeceras, A-52, E-1, R-62. [fig. 46, dins l' "Annexe"]

Vista d'Elx des del sud. A l'esquerra, l'hort dels
franciscans, el jutjat, els habitatges construïts damunt
l'antic escorxador i l'hort de Tombalobos. A la dreta, l'hort
de la Beleta i el raval de Sant Joan. Les cases de dues
plantes, convertides en edificis de deu o dotze pisos tapen
el cel i les esglésies. Des de fa dues dècades, les migeres
són allò més rellevant del poble. Fotografia del 1981. [fig.
38]
Vista general d'Elx des del nord cap al 1950. En primer
terme estan les fàbriques del camí de Candalix. [fig. 39]
Vista general d'Elx des del sud cap al 1960. Els grans
arbres que es veuen en primer terme són els que hi havia a
la Glorieta. [fig. 40]
Vista general del marge esquer d'Elx des del sud. A la
dreta, en primer terme, el raval de Sant Joan. La torre de
la nova església de Sant Joan estava en construcció. Hi
destaquen els grans calistros de la plaça Major del raval.
Dalt, a la dreta, la fàbrica de Ripoll; a l'esquerra la vila
murada. Ho rodeja tot encara la taca fosca dels horts de
palmeres. Entre ells, cap a la dreta, es pot veure la punta
construïda dels barris de la Barrera i de la Llotja i de les
antigues fàbriques del Palmerar, situats vora la carretera
d'Alacant. Fotografies devers el 1955. [fig. 41]
Vista general del marge dret d'Elx des del sud. La
quadrícula dels eixamples del Pla de Sant Josep és
perfectament visible gràcies a la poca altura de les cases,
la majoria de planta baixa. Queda clara la diferència entre
l'estructura urbana del raval de Santa Teresa i la d'aquests
eixamples. Aquí encara estaven dempeus la caserna de
cavalleria (l'edifici visualment més important del Pla), la
torre de Siuri i el primer pont de Ferro. Fotografia devers
el 1955. [fig. 42]
Vista general del marge esquer d'Elx des del nord.
S'estaven començant a fer els fonaments del Pont
d'Altamira, encara hi havia paradetes de trons i barraques
de fira al passeig del País Valencià i la vila murada, sense
plantacions per davant, encara conservava amb netedat el
seu perfil originari. [fig. 43]
La vila murada i els barris dels voltants vists des de
llevant. Al fons, els eixamples del segle XX en el marge
dret; en primer terme, a la dreta, l'hort de Caro quan ja
s'estava construint l'escola d'ensanyament primari. Es pot
veure el barri dels Filadors, la casa de la Mútua i la
Glorieta com eren abans. La renovació urbana començava
pel centre del poble. Els barris del Pla encara eren de
cases baixes. Fotografia de final dels anys 50. [fig. 44]
Vista general d'Elx devers el 1975. A més de la ciutat
històrica i dels eixamples del primer quart del segle XX, ja
estava totalment consolidat l'eixample del Pont Nou, els
barris del Pla de Sant Josep, el barri del Canal, i una gran
part dels barris de Carrús. Encara no s'havia fet la
residència sanitària, però ja s'havien explanat els carrers
del polígon dels Palmerars. [fig. 45]
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ANNEXE: ARQUITECTES, ENGINYERS, MESTRES
D'OBRES, APARELLADORS, PÈRITS I ALTRES TÈCNICS DE
LA CONSTRUCCIÓ I L'URBANISME QUE VAN TREBALLAR
A ELX

RAMOS, A.: Historia..., p. 512.
BOTELLA I TORRES, Joan. El 1801 es va veure el
títol d'aquest mestre d'obres, despatxat pel secretari de la
Reial Acadèmia de Sant Carles.
RAMOS, A.: La industria..., p. 88.

ÀGUEDA DE SÀNCHEZ, Jaume. Fou nomenat mestre
d'obres el 1799 per l'Acadèmia de Sant Carles. Segons
Ramos, "el 1800 va rebre el títol de mestre d'obres J.
Agueda, d'aquest veïnatge". Consta que va treballar a Elx.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
RAMOS, A.: La industria..., p. 88.

CAMPOS I MARIÀ, Antoni. Natural d'Elx. Era mestre
el 1870.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
CANALES I MIRA DE PERCEVAL, Sebastià.
Enginyer de camins, canals i ports. Feia d'enginyer
municipal el 1924. Durant els anys 20 informà
repetidament sobre el cabal i la qualitat de l'aigua potable
d'Elx —deia que n'era escassa i dolenta— i s'ocupà de
reparar les conduccions i fer-ne de noves. Redactà un
"Projecte d'eixamplament dels voltants de Santa Maria"
durant els anys 20. I el 1924 dibuixà un plànol d'eixample
de grans dimensions —ocupava dues grans fulles— que
incloïa els barris de Carrús i que ocupava ja la major part
de l'Elx actual. El 10-09-1948, l'Ajuntament aprovà un
projecte seu, historicista, per al pont d'Altamira.
AME, SP, plànol de l'eixample del 1924.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
Renovación, núm. 41, 16-11-1924; núm. 52, 05-021925.

ALAMIQUES, Julià d'. Segons Navarro fou un artista
(sic, ¿arquitecte?) que dirigí l'obra del tercer temple de
Santa Maria, entre els anys 1555-1563. Diu que és un
dels artistes renaixentistes més importants de la
governació d'Oriola.
NAVARRO, R.: "Los arquitectos..."
ALCARÀS, Sebastià. ANTON, Antoni d' (major).
ANTON, Antoni d' (menor). Segons Navarro foren tres
mestres pedrapiquers veïns d'Alacant, que el 03-08-1548
signaren els capítols per rematar en tres anys l'obra de la
torre de la casa capitular.
NAVARRO, R.: "Historia...".
APARICIO, Joan Blai. Arquitecte dels segles XVII i
XVIII. Construí l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, a
Biar, cap al 1704. Se'l cita com a professor de
matemàtiques i regent de les obres de l'església de Xàtiva.
Navarro pensa que poden ser seues les obres d'aquesta
col·legiata. Va reconèixer el disseny de Joan Fauquet per
a la capçalera i l'altar major de l'església de Santa Maria
d'Elx (1686).
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 103.
ALDANA, S.: Guía..., p. 55.

CANTÓ, Nadal. Era mestre d'obres el 1887. Segons
Ramos, des del 1871 fins al 1910 estigué de mestre
d'obres a Elx. El 13-10-1879 començaren les obres de
l'ermita de la Vinguda de la Mare de Déu a la platja del
Tamarit. El projecte el féu aquest mestre perquè un altre
projecte fet anteriorment pel mestre d'Oriola Manuel
Garcia fou rebutjat pel bisbe en semblar-li petit. Dibuixà
també un projecte d'alineació del carrer dels
Desemparats. El 1878 dirigí la col·locació del rellotge i
de l'esfera en la torre del Consell. Projectà panteons al
cementiri Vell que encara existeixen. Un d'ells,
neobrunelleschià, té un gran interès.
FUENTES, J.: Memoria..., p. 163.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 93.
IBARRA, P.: Historia...
RAMOS, A.: La Industria..., p. 89.

AZNAR DE BORBEGAL, Francesc. Fou nomenat
mestre d'obres el 1799 per l'Acadèmia de Sant Carles.
Treballà a Elx.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
BONELLS I REXACH, Ildefons. Gozálvez el cita com
a arquitecte. Féu un plànol de l'eixample del Pont Nou el
1918. També, segons Gozálvez, aquest mateix any féu un
plànol d'Elx. Pot ser que fos el mateix document.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 119.

CAYON, Gaspar. Arquitecte de la catedral de Cadis. El
1752 es trobava a Múrcia i el capítol municipal d'Elx el
cridà perquè emitís judici sobre les obres de Santa Maria i
del pantà.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 70-71.

BORDONADO, Miquel. Era agrimensor i estava
exercint com a tal el 1819.
AASC.

CEBRIAN, Vicent. Arquitecte titolat a l'Acadèmia de
Sant Carles de València. Segons Arques (citat per
Ramos) era natural de Petrer. El 1782 projectà i dirigí les
obres de l'església nova del convent de mercedaris d'Elx.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
RAMOS, A.: Historia..., p. 483.

BORT, Jaume. Fou mestre de l'obra de la catedral de
Múrcia. Segons Tormo replantejà el presbiteri de Santa
Maria d'Elx i és possible que projectàs el cambril i la
"bella volta de la capella de la Comunió". Segons Ramos
dibuixà el tabernacle de l'altar major, que Navarro
considera per complet obra seua. El 1739 cobrà uns
diners per un reconeixement de Santa Maria d'Elx. El
1742 se li féu un rebut, segons el qual li pagaven un
model de tabernacle. El dibuix s'envià a Gènova, on el
tallà Pietro Antoni Geroni.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 67.

CHÀPULI, Llorenç. Mestre arquitecte nascut a Alacant
devers el 1714, i d'on era veí el 1772. Segons Navarro, el
1721 un Llorenç Chàpuli intervengué amb Manuel
Violant en l'arrendament de les obres de la portada
principal de Santa Maria d'Alacant. Diu que podria ser
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son pare. El 1731 dirigí l'obertura de les noves finestres
de Santa Maria d'Alacant. El 1733 acabà la torre i la
cúpula de l'església parroquial d'Asp. El 1736
intervengué, amb Felip i Tomàs Terol, en una de les
subhastes per a la construcció de la portada d'accés, des
de l'església, a la capella de la Comunió de Sant Nicolau
d'Alacant. El 1772 projectà l'acabament de l'Ajuntament
d'Alacant. Aquest mateix any revisà les obres de la
capella de la Comunió de Santa Maria d'Elx, i signà els
plànols que ara es troben a l'Arxiu Històric Nacional.
Navarro pensa que podria ser obra seua la part alta
d'aquesta, però, finalment, conclou que el disseny de la
capella és anterior a Chàpuli i que aquest es limità a
copiar els projectes anteriors.
NAVARRO, R.: "Los arquitectos...", p. 48.
—Los arquitectos..., p. 96-101.

Coquillat y Llofriu", Renovación, núm. 48, 08-011925.
RAMOS, A.: Historia..., p. 343 i 582.
CORRALES, Lucas de los. Arquitecte del segle XVIII.
Segons Navarro, s'ha donat el 1723 per al seu naixement,
però sembla que el 1733 ja intervingué en les consultes
del capítol de la catedral de Múrcia. Treballà a Lorca, on
el 1760 reedificà la façana de l'almodí dels forners.
També hi féu els projectes de reconstrucció del castell i
del pont Antic. Fou un dels quatre arquitectes que el 1733
feren un reconoixement de les obres de l'església de Santa
Maria d'Elx.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 104.
CORT BOTÍ, Cèsar. Arquitecte, professor d'urbanisme
de l'Escola d'Arquitectura de Madrid. El 1922 portà els
seus alumnes a fer pràctiques de camp a Elx. Van fer
diversos plànols i dibuixos de la ciutat. Els treballs, anys
després, foren exposats a Elx i suscitaren una viva
polèmica entre progressistes i culturalistes, on participà
activament Pere Ibarra defensant les permanències
urbanes i arquitectòniques de l'Elx antic. Alguns alumnes
li feren a Ibarra el projecte d'un Museu d'Arqueologia.
Aquest document es trobava el 1981 a l'aula de cultura de
l'hort del Colomer, emmarcat, formant part de l'exposició
de les restes de la col·lecció d'Ibarra. Segons Gozálvez,
els alumnes d'arquitectura van dibuixar també un plànol
d'Elx que el 1923 fou enviat per Cort a l'Exposició
Internacional de Gottenburg. Un esquema d'aquest plànol
—fonamentalment amb alineacions i trànsit— fou
publicat a la revista Arquitectura, de Madrid. He d'agrairli a Cèsar Cort que em donàs referències sobre la
publicació en aquesta revista d'una part dels treballs que
dirigí a Elx.
ANÒNIM (V. Z.): "Los trabajos...".
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 123.

CHÀPULI, Manuel. Segons Ramos i Gozálvez fou el
director de les obres dels quatre pavellons del mercat
d'Elx que s'inauguraren el 1888. Segons una altra notícia,
s'acordà fer-los el 1886 i se li encarregaren al mestre
d'obres Pere Fluixà.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 95.
COQUILLAT I LLOFRIU, Marcel·lià. Arquitecte
nascut a Elx, al núm. 4 de la Corredora, el 1865. Morí a
Barcelona el 28 de desembre del 1924. De jove fou músic
de la banda municipal d'Elx. Estudià a Barcelona i s'hi va
quedar. Fou soterrat al cementiri de Sant Just Desverns.
Pere Ibarra revela una gran admiració en parlar de
Coquillat, la qual cosa es trasllueix en la composició
circular que féu amb la seua fotografia al recull de retalls
Cabezas y Cabeceras. Li dedicà lloes i planys molt
sentits a la seua mort. Segons Ibarra, Coquillat sabé
resoldre "problemes tan ardus com la reparació de Santa
Maria, la solució del magne [problema] referent a la
conducció de l'aigua potable i la construcció d'un asil
digne a Elx", a més "d'altres petits casos privats". Diu que
fou arquitecte municipal de Barcelona, on treballà
quaranta anys com a "arquitecte de l'eixample". Malalt
d'una "enfermetat consultiva", vingué a prendre els banys
al balneari de Busot, i fou tractat pel doctor Sapena.
L'Ajuntament l'anomenà fill predilecte d'Elx el 1905, títol
que donava per primera vegada. I a l'església de Santa
Maria es col·locà una làpida de marbre per a
commemorar la seua direcció de les obres de restauració
del temple. Donació i obra seua és la bella vidriera que
representa la Mare de Déu Assumpta que hi ha en la
finestra del portal del Sol i de la Lluna. A més de
restaurar Santa Maria, el 1910 revisà les instal·lacions
que portaven l'aigua potable a Elx des del terme d'Asp, de
les fonts de Barrena i Romero, i l'Ajuntament li encarregà
el projecte d'una nova conducció. Segons Pérez i Aracil
pugué intervenir en les obres del Gran Teatre; seua podria
ser també la torre del Gall de la Foia; i seus són l'asil
(1916-1919) i la casa de la Mútua, derrocada a meitat
dels anys 70.
GARCIA, I.: "Problemática...".
—La arquitectura..., p. 164-168.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 127.
IBARRA, P.: "D. Marceliano Coquillat y Llofriu",
Nueva Illice, núm. 641, 06-01-1925.
—"La pérdida de un paisano ilustre: D. Marceliano

CREDIA, Dídac. Segons Navarro fou l'arquitecte que
ajudà Verde en la direcció de les obres de desviació de
l'aigua del pantà d'Elx. El 1678 va reconèixer, amb Josep
Terol i Joan Mira, l'església parroquial d'Asp.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 46 i 104.
CUBERO I SOLER, Cristòfol. Era mestre d'obres el
1872 i treballava a Elx o era nadiu d'aquí.
AASC.
EVANGELIO, Marcos. Arquitecte natural de
Cartagena, on va nàixer el 1717. Segons Navarro, encara
que en l'actualitat siga pràcticament desconegut, degué
ser un dels arquitectes més importants del grup murcià
que, en la segona meitat del segle XVIII, protagonitzà el
trànsit cap a un neoclàssic ple d'elements barroquitzants.
Construí l'església de la Caritat de Cartagena, conclosa el
1744. Era el mestre major dels arsenals i fortificacions de
Cartagena, on treballà fins que fou traslladat a Múrcia.
Per encàrrec del Consell de Castella, el 1758, mentre
dirigia l'obra del pont Nou de Múrcia, se'n féu càrrec de
les obres de Santa Maria d'Elx, on treballà entre els anys
1758 i 1767. Segons Navarro, reconstruí l'església i
només li mancà acabar la capella de la Comunió. El 1760
redactà per a l'Ajuntament d'Elx un projecte de
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construcció d'un canal que portaria aigua dels pous de
Villena, de les Virtuts, de Salines i de Cabdet. El 1762 va
revisar, per ordre de l'Ajuntament, el pantà d'Elx, el qual
trobà de poca extensió i profunditat. Féu un projecte per
sanejar-lo, millorar-lo i ampliar-lo. Fou director de les
obres del pantà fins que va morir. El 19 de juny del 1763
fou nomenat acadèmic de mèrit de la Reial Acadèmia de
Belles Arts de San Fernando de Madrid. Feren la seua
presentació Diego Villanueva i José de Castañeda. El
1765 signà un reconeixement sobre l'estat de l'edifici de
la casa capitular d'Elx, el qual fou llegit el 28 de gener.
Va morir a Elx el 03-09-1767.
NAVARRO, R.: "Los arquitectos...".
—Los arquitectos..., p. 75, 76 i 92.

FRÀNCIA, Miquel. Arquitecte natural de Crevillent, on
sembla que construí l'església parroquial de la Mare de
Déu de Betlem. Per a Navarro és el més conegut d'una
dinastia de pedrapiquers que treballà al Baix Segura a
final del segle XVIII i principi del XIX; conseqüentement,
s'ha vingut atribuint a aquest nom la feina de tota la
família. El 12-01-1726 arrendà la decoració interior de
l'església parroquial d'Albatera, la seua obra més
destacada, segons Navarro. El 22-08-1724 reconegué
l'obra que es feia a la façana dels peus de l'església de les
Santes Justa i Rufina d'Oriola. El 1766 suposa Navarro
que va concloure l'església parroquial de Coix. El 1778
l'Ajuntament d'Elx li encarregà, juntament amb Gregori
Sànchez, el projecte de la portada d'aigua des de les fonts
de Boriza i Urxell, en terme d'Asp. Sobre el cabal
d'aquestes fonts, i sobre la del Cañaveral, féu un informe
el 1780, abans de descobrir-se la font de Barrenas. Entre
els anys 1784 i 1789 féu el projecte, juntament amb Josep
Gonzàlvez de Coniedo, i dirigí les obres per portar l'aigua
potable de la font de Barrenas a Elx. Ibarra només li
atribueix el projecte a Coniedo.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 86.
IBARRA, P.: Historia..., p. 270.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 104.
RAMOS, A.: Historia..., p. 341.

FAUQUET I VERDE, Joan. Nasquè a Enguera el 1658.
Era fill de Joan Fauquet i de Maria Verde. Es casà a Elx
el 1677 amb Maria Zaragoza, a l'església del Salvador i,
per segona vegada, el 1683 amb Llorença Sànchez. És
seua l'església de les Agustines d'Almansa (Albacete),
començada el 1701. El 1716 preparà els plànols,
juntament amb Francesc Mingot, per a la reconstrucció
de la cúpula de Sant Nicolau d'Alacant. Fou mestre de
l'església de Santa Maria d'Elx entre els anys 1681 i 1719.
Segons Navarro, és l'arquitecte més important que hi
intervingué ja que, sota la seua direcció, es va concloure
la cobertura de la nau, i, a més, dissenyà el creuer, la
girola, la sagristia i, probablement, la capella de la
Comunió. Va morir el 19 de febrer del 1719.
ALDANA, S.: Guía...
NAVARRO, R.: "Los arquitectos...".
—Los arquitectos..., p. 55-59.

GARCIA, Felip. Era mestre el 1791, segons l'AASC.
Navarro diu que era d'Alacant. El 1800, Felip Garcia era
mestre d'obres d'Elx, segons Ramos. El 1785, amb
Martínez Porras, Heredia i Irles, féu un reconeixement de
la sala de la casa capitular, després del qual se'n
determinà el tancament. Juntament amb Joaquim Irles
s'adjudicà la reparació l'any següent. També el 1786,
segons Navarro, dirigí la consolidació dels fonaments, de
la portada i dels pilars de l'ermita de Sant Sebastià; féu
també la fornícula de la façana.
AASC.
NAVARRO, R.: Informe inèdit sobre l'ermita de Sant
Sebastià.
RAMOS, A.: La industria..., p. 88.

FERNÁNDEZ, Pedro. Arquitecte murcià, autor del
segon projecte del pont Vell, el 1752. Hi projectà els dos
arcs actuals.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
RAMOS, A.: Historia...
FERNANDO DE ARA, Pedro. Coronel i enginyer.
Tormo l'anomena "Aza", supose que per error. Va
substituir l'enginyer Pere Torbe, autor de la caserna de
cavalleria d'Elx, quan aquest fou reclamat a Madrid el
1771, acabant la direcció de les obres i entregant la
caserna a l'Ajuntament el 1772.
FUENTES, J.: Memoria..., p. 48-49.
IBARRA, P.: Historia..., p. 227.

GARCIA, Marià. La casa de decoració Marià Garcia, de
València, introduí a Elx el luxós castissime i les modes
art-decó de postguerra als interiors dels edificis. Així,
intervingué en tres edificis clau dels anys 40: el casino, el
cinema Capitoli i la casa Falcó. Abans de la guerra, en
canvi, practicà un magnífic interiorisme racionalista, com
ara el del saló de te del cinema Rialto de València,
important obra decorativa del 1935.
Butlletí del COAViM, núm. 2.80, p. 4 (saló de te
Rialto).

FLUIXÀ I AZNAR, Pere. Es trobava estudiant a
l'Acadèmia de Sant Carles de València el 1862. Era d'Elx.
El 13-04-1871, juntament amb Marià Llofriu, es queixava
que simples obrers fessen obres de la competència dels
mestres, i demanava que l'autoritat prengués mesures
eficaces. Segons Ramos, el 1886 fou designat per fer un
nou mercat, però sembla que, finalment, el féu
l'arquitecte Manuel Chàpuli. Aquest mateix any, segons
Gozálvez, féu un projecte per a una nova urbanització de
la plaça de les Eres, amb un rectangle central ajardinat de
56x17'20 m, i carrers laterals.
AASC.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 95.
RAMOS, A.: La industria..., p. 88.

GONZÀLEZ, Joan Baptista. El 1799 demanà
examinar-se a l'Acadèmia de Sant Carles de València. El
1814 féu el plànol del recinte antic del cementiri Vell
d'Elx.
AASC.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
RAMOS, A.: Historia...
GONZÀLVEZ DE CONIEDO, Josep. Va nàixer a Asp
el 1741. Fou pintor, arquitecte i escultor. Segons Navarro,
la personalitat de Gonzàlvez de Coniedo ens es coneguda
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d'una forma fragmentària. Vinculat, però sense pertànyer,
a la Reial Acadèmia de Sant Carles, la seua obra, que
arriba cronològicament fins al primer quart del segle XIX,
revela una formació neoclàssica, a excepció de la capella
de la Comunió de Santa Maria d'Elx, on se'l pot qualificar
de barroc academicista. Ibarra i Navarro li diuen
Gonzàlvez i Aldana li diu Gozàlves, mentre que ell signà
Gonzàlvez als plànols de l'Ajuntament i Gozàlves als de
la capella de la Comunió, amb una lletra sensiblement
idèntica en ambdues signatures. Hi ha un plànol d'Elx del
1849, signat per un tal Josef Gonzàlez, que, evidentment,
no pot ser seu; a més de les dates que no quadren, la lletra
de la signatura i la caligrafia és diferent. Obres seues són,
segons Navarro, l'església de la Mare de Déu de les Neus
d'Asp, l'església parroquial de Yecla (Múrcia), el
tabernacle de la catedral d'Oriola, l'església parroquial del
Fondó de les Neus, l'església de Santa Maria de Jumella
(Múrcia) i l'església de les Agustines d'Alacant. A Elx féu
l'església del lloc de Sant Francesc, a la serra del Molar.
També entre els anys 1784 i 1789, amb Miquel Frància,
redactà el projecte i dirigí l'obra per portar aigua potable a
Elx des de la font de Barrenas, en terme d'Asp. Però,
sobretot, dirigí les obres de la capella de la Comunió,
donant per acabada, així, l'església de Santa Maria el
1783. Al marge del debat sobre l'orige i la paternitat
d'aquesta capella, Coniedo pot considerar-se autor de
l'obra de tota la part superior i, sobretot, dels seus
formosos acabats ornamentals.
ALDANA, S.: Guía...
Festa d'Elig, 1978, p. 2; 1982, p. 107.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 86.
IBARRA, P.: Historia..., p. 270.
NAVARRO, R.: "Historia...".
—"Los arquitectos...".
—Los arquitectos..., p. 97-101.
RAMOS, A.: Historia..., p. 341.

el 1745, amb l'arquitecte Josep Vilar de Claramunt, i el
1753. Féu un projecte de la capella de la Comunió.
Navarro fa unes consideracions interessants sobre aquest
projecte i sobre la paternitat de la capella; creu, amb
reserves, que potser que el projecte construït per
Evangelio, Chàpuli i Coniedo fos aquest d'Herrero;
només li sembla estrany per la importància de l'obra,
potser excessiva per a aquest arquitecte.
LLORENTE, T.: València, vol. I, p. 214.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 105.
JOSÉ I REYES, Gaetà. Consta que treballava a Elx el
1840.
AASC.
JOVER, Emili o Antoni. Fou el constructor de la
pescateria Nova, entre el 1838 i el 1845.
FUENTES, J.: Memoria..., p. 45.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 74, 95 i 101.
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 329.
RAMOS, A.: Historia..., p. 212.
JUMILLA, Pedro. Fou un dels quatre arquitectes que
feren un reconeixement de les obres de l'església de Santa
Maria el 1733.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 57.
LEÓN I NAVARRO, Pere. Mestre d'obres. Estava
estudiant el 1864 a l'Acadèmia de Sant Carles de
València. El 1868 ja estava treballant a Elx. Segons
Ramos, estigué de mestre d'obres d'Elx des del 1871 fins
el 1910. Entre el 1888 i el 1891 projectà i dirigí les obres
del passeig de l'Estació que hi hagué abans del passeigsaló alt de principi del segle XX. El 1894, segons
Gozálvez, l'Ajuntament li encarregà un plànol del "carrer
nou d'on abans estigué el Salnitre, en obrir-se el llenç oest
de la plaça de Baix". El 1899 dibuixà un plànol del llenç
de llevant de la Glorieta. El 1909 redactà un
avantprojecte d'eixample i el 1912 féu un projecte
d'escola graduada al passeig de la Princesa d'Astúries (ara
de Germanies).
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg,
ja que se n’ix del període estudiat.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 90, 96 i 117.
RAMOS, A.: Historia..., p. 588.
—La industria..., p. 89.

GUARDIOLA I PICÓ, Josep. Arquitecte nascut a
Alacant el 1836 i mort el 1909. Fou arquitecte municipal
d'Alacant durant trenta anys. Obres seues són la plaça de
Bous, l'asil de la Mare de Déu del Remei i el campanari
de la col·legiata de Sant Nicolau. Fou arquitecte diocessà
i en tal condició emití informes sobre el mal estat de
l'església de Santa Maria a principi del segle XX. Obra
seua era també el passeig alt que hi havia al passeig de
l'Estació.
GERV, vol. V, p. 165.
Nueva Illice, núm. 641, 06-01-1925.
RAMOS, A.: Historia..., p. 587-588.

LLOFRIU I IBORRA, Marià. Era mestre d'obres el
1867. Era d'Elx o, si més no, hi treballava. El 14-03-1871
es queixà, amb Pere Fluixà, que simples obrers fessen
obres de la competència dels mestres. El 1872 dirigí
l'obra d'una plaça de bous de fusta que el 10 de juny
començà a construir-se en el pati de l'antic convent de
Santa Clara. És seu el projecte de jardí o parterre de la
Glorieta del 1896; en referir-ho, Ramos diu que era
enginyer agrònom (?).
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
RAMOS, A.: Historia..., p. 289.
—La industria..., p. 88.

HEREDIA, Miquel. Fou un dels quatre arquitectes que
el 31-08-1785 feren una inspecció de la casa consistorial.
NAVARRO, R.: "Historia...".
HERRERO, Josep. Arquitecte del segle XVIII. Fou
mestre de cases de la ciutat de València. El 1736 foren
elegits els seus plànols per a la construcció de l'església
d'Alcalà de Xisvert. El 1740 reconegué el cimbori de la
catedral de València i baixà de la seua fornícula l'estàtua
de sant Martí de l'abadia homònima de València. El 0703-1750, juntament amb Tomàs Miner, reconegué un
projecte de Rojas per a la conducció d'aigua a Castelló. A
Elx féu dos reconeixements de l'església de Santa Maria:

LÓPEZ I GONZÀLEZ, Miquel. Arquitecte titolat el
1931 a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Nasqué a la
ciutat de València i visqué, treballà i morí el 1976 a
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Alacant. Fou arquitecte municipal d'aquesta ciutat des del
1931. Segons Varela desenvolupà l'estil internacional en
la dècada dels anys 30 i fou un important arquitecte
racionalista valencià. Té nombroses obres a la ciutat
d'Alacant. A Elx són obra seua el cinema Central
(derrocat el 1981) i una escola racionalista en la partida
rural d'Atzavares construïda devers el 1934.
AME, SP, projecte d'escola, 1934.
VARELA, S.: Guia..., p. 144, 212 i 216.

(Múrcia). A Elx redactà el 1906 un projecte per elevar
aigua dels assarbs que baixaven a la Marina i poder regar,
així, el camp; féu també un projecte de rodes hidràuliques
per a l'empresa Ferràndez i Cia., l'electromotora d'Elx i
totes les obres de la societat Nuevos Riegos El Progreso.
RAMOS, A.: Historia..., p. 337, 571.
MIRA, Nicasi. Enginyer de monts. El 1924 féu un
informe raonant l'interès de la defensa dels horts de
palmeres. Aconsellà fer dues passarel·les sobre el riu
Vinalopó, una d'elles entre la vila i l'eixample del pont
Nou.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
RAMOS, A.: Historia...

LUIÑA, Marià. Enginyer. Projectà i dirigí el pont Nou o
pont de Canalejas sobre el riu Vinalopó (1912-1913).
També fou pèrit assessor per a la instal·lació d'una
canonada d'aigua potable per a Elx (1912).
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
RAMOS, A.: Historia..., p. 539-540 i 582.

MORA, Salvador. Arquitecte del segle XVIII. Nasqué a
Lorca el 1685. Era descendent d'una família de mestres
de cases que treballaven en la zona. A Lorca féu les
cantonades de la capella del Rosari (1707), intervingué
com a pèrit en la col·legiata de Sant Patrici (1710) i
treballà en la portada de l'església de Santiago (1713). El
1733 intervingué en les consultes formulades pel capítol
de la catedral de Múrcia quan caigué l'imafronte. Fou un
dels quatre arquitectes que el 1733 feren un
reconeixement de les obres de l'església de Santa Maria
d'Elx.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 57, 106.

LUZAN, Melxor. Mestre d'obres i enginyer reial.
Nasqué el 1636. Estudià amb Sebastià Recuerta,
arquitecte de l'alcàsser de Sevilla. Fou enginyer reial
durant el temps de Felip IV i de Carles II. Fou enginyer
militar durant les guerres de Catalunya. Treballà en la
planificació de la presa de la ciutat de Lorca. El 1658
estava treballant en la construcció de la col·legiata de
Sant Patrici d'aquesta ciutat. Projectà la desviació del riu
Sangonera per evitar les inundacions de Lorca (1672) i el
1683 realitzà l'anivellament de les set fonts de Caravaca.
El 1686 reconegué amb Joan Blai Aparicio el disseny de
Fauquet per a la capçalera de Santa Maria d'Elx.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 57-58 i 105-106.

MORELL, Antoni. Nasqué a Alacant el 1729. El 1754
figura dins el padró del gremi de mestres d'obres. Féu un
reconeixement de l'obra de Santa Maria d'Elx el 1753,
juntament amb l'arquitecte Josep Herrero.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 107.
@
NAVARRO, Francesc. Demanà examinar-se en
l'Acadèmia de Sant Carles de València el 1799. Era d'Elx.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.

MARCO, Joan Baptista. Fou l'arquitecte encarregat de
revisar els danys causats pels terratrèmols del 1829.
Segons Ramos, el 27 de març l'Ajuntament el designà
especialment per inspeccionar l'església de Santa Maria,
la casa capitular i les cases del comte d'Altamira. El
Capítol del 7 d'abril li manà que veiés també les cases del
camp.
RAMOS, A.: Palacio..., p. 78-79.

PAGAN, Pedro. Arquitecte del segle XVIII, veí de la
ciutat de Múrcia. Fou arquitecte major del Bisbat de
Cartagena, de la ciutat de Múrcia i del Tribunal del Sant
Ofici. Dirigí les obres de restauració de la presa de la
Font d'Or, de Lorca (1739); reconegué l'església de
Santiago també de Lorca (1745) i, més tard, començà la
construcció d'un nou edifici; el 1751 féu el projecte de
modificació i acabament de l'església de Sant Miquel, de
Mula, que fou l'última de les seues obres, segons
Navarro. Fou un dels quatre arquitectes que el 1733 feren
un reconeixement de l'obra de Santa Maria d'Elx.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 107.

MARTÍNEZ I PORRAS, Joan. Fou nomenat mestre el
1791. Era d'Elx. El 1785, amb uns altres tres mestres féu
un reconeixement de la casa capitular que determinà el
tancament de la sala del Consell. Pot ser l'autor d'un
plànol d'Elx presumiblement datat a final del segle XVIII
que es troba a l'Arxiu Nacional Històric de Madrid.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
NAVARRO, R.: "Historia...".
MARTÍNEZ I QUESADA, Francesc. Aparellador
municipal d'Elx als anys 30 del segle XX. Obra seua era el
cinema Ideal (devers el 1930), destruït el 1982.
AME, SP.

PARDO, José. Arquitecte del bisbat d'Oriola. El 1770,
amb Vicent Silbors i Vicent Mingot revisà els projectes
de Fra Antoni de Villanueva per a l'ampliació de
l'església parroquial de Monfort.
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 107.

MARTÍNEZ I RIVIERE, Ernest. Pèrit industrial i
electricista. Tenia despatx a Elx i a Múrcia. Es dedicava a
projectar i dirigir tota classe de projectes industrials,
especialment de maquinària i hidràulics. Segons Ramos,
són obres seues la canalització i el salt d'aigua en VélezRubio (Málaga), les elèctriques de Santa Pola, Crevillent,
Catral, Almoradí, Ulldecona, Rojals, Benijòfar,
Formentera, Torrevella i Sant Miquel, el sanejament de
Sogorb i l'elevació d'aigua per regar el camp d'Abaran

PARDO, Pasqual. Mestre d'obres. Projectà i dirigí les
obres de l'Escorxador Municipal que hi hagué vora el
convent de Sant Josep i la Sèquia de Marxena (1882).
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
PAU. Un mestre d'obres d'aquest nom fou l'autor de la
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Casa Alta, a la Glorieta, en el primer quart del segle XX,
entre el 1920 i el 1925.

parroquial d'Asp. Després de la mort de Verde també
continuà dirigint les obres del Pantà d'Elx. El 9 d'abril del
1674 fou nomenat mestre major de l'obra de Santa Maria
d'Elx. Per ocupar-se d'ella vingué a Elx des d'Asp, on
estava treballant en l'església parroquial. Navarro suposa
que hi degué haver algun nexe de col·laboració entre
Quintana i Verde. A Elx, Quintana visqué en la mateixa
casa que Verde, i sol·licità i obtingué els càrrecs
municipals que Verde deixà vacants. El 20-7-1674 fou
anomenat agrimensor municipal. A l'església de Santa
Maria, desenvolupà el projecte de Verde. Féu el tercer
tram de la nau i la cubrició de les capelles. Morí el 19 de
juny del 1678.
NAVARRO, R.: "Los arquitectos...".
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 37-39 i 47-49.
TORMO, E.: Levante.

PENALVA DE SEMPERE, Francesc. Fou nomenat
mestre d'obres per l'Escola de Belles Arts de Sant Carles
el 1799.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
PENALVA, Manuel. Mestre d'obres, que obtingué el
títol el 1799, pel gremi d'Elx.
AASC. No el citen Bérchez i Corell al seu Catàleg.
PÉREZ I ARACIL, Santiago. Arquitecte. Nasqué a
Alcoi el 1906, fill de militar. Es va titular a l'Escola de
Barcelona el 1932, on coincidí amb els membres del
GATCPAC. El seu projecte fi de carrera fou una estació
d'autobussos, tema adient amb la ideologia moderna de
l'època. Els resultats foren prou mediocres. El 1933, el 2
de gener, Pérez i Aracil que aleshores tenia 26 anys,
demanà des d'Alcoi que l'Ajuntament l'anomenara
arquitecte municipal d'Elx amb caràcter d'interí. El 6 de
gener, el Ple de l'Ajuntament així ho acorà, "tenint molt
en compte que la importància i el nombre d'obres que es
realitzen a la ciutat, exigeixen l'existència d'un tècnic
municipal titolat d'arquitecte. No tenia cap retribució
directa. Era alcalde Manuel Rodríguez i Martínez. Pérez i
Aracil deixà l'Ajuntament el 1973, després de l'aprovació
del Pla general d'aqueix any. Demanà la baixa al·legant
malaltia. La jubilació li fou concedida el 15-1-1974 en
forma de baixa per invalidesa. Com a arquitecte es va
jubilar el 1978. Morí a Elx el 20 de gener del 1980. Amb
Serrano i Peral féu un plànol d'Elx el 1942. Fou
responsable directe del Pla general d'Elx del 1962, un
treball mediocre però que fou motor dels greus procesos
de destrucció i especulació dels anys 60 i 70. Així mateix
fou l'autor de tot l'urbanisme de la ciutat durant els anys
40, 50 i 60. Té abundants treballs d'arquitectura a Elx;
aquí centrà tota la seua activitat, i projectà i dirigí obres
de gran importància dintre del moviment modern al País
Valencià. Així féu la fàbrica del Sord, al carrer de
Candalix, el Casino, la casa Falcó, la casa Lucerga, la
fàbrica del Trust, el menjador del Parc Municipal i tota la
jardineria d'aquest parc, la casa blava de la plaça de Baix,
la casa racionalista del carrer Ample, etc., etc. Fou el
portador i introductor del moviment modern a Elx, on
practicà d'una forma especial, molt heterodoxa, mig
expressionista, mig art-decó, posada en pràctica amb un,
sembla que proverbial, meninfotisme. Tampoc tingué cap
empatx en fer castissisme o en revestir amb vocabularis
imperials edificis d'un clar plantejament modern com el
Casino o la casa Falcó. Segons el mateix arquitecte, el
seu arxiu personal i profesional fou destruït en el moment
que es va jubilar.
AME, llig. 100, exp. 1

RAIMUNDO, Fra Francesc. Frare trinitari. Navarro el
suposa fill de l'escultor i arquitecte Miquel Raimundo. El
1729 revisà el treball de Miquel Frància a l'església
parroquial d'Albatera. A Elx, el 1720 li van encarregar les
obres de reconstrucció de les Cases Capitulars, després
que un gran incendi destruira la Sala Capitular, l'Arxiu i
la coberta. El 13 de gener del 1720 ja és citat com a
director de les obres de Santa Maria, on encara estava el
23 de novembre del 1730. Va concloure la cúpula de
l'església. El 1727 estava fent feines de decoració.
NAVARRO, R.: "Los arquitectos...".
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 61-62.
NAVARRO, R.: "Historia...".
RIPA I MURINETI, Bernardí. Arquitecte. Signà –
anomenant-se amb aqueix títol– un plànol titulat
"Descripció dels saladars de la Vila d'Elx", sense datar
però possiblement devers el 1800.
AME, Papeles Curiosos de Pere Ibarra.
RODRÍGUEZ, Joan. Mestre d'Oriola que el 9-4-1565
tingué tractes amb la Vila d'Elx per fer la Sala del
Consell.
NAVARRO, R.: "Historia...".
SÀNCHEZ, Gregori. Mestre d'obres d'Elx. El 1778
l'Ajuntament li encarregà, juntament amb Miquel Frància,
el projecte per portar l'aigua a Elx des de les fonts de
Boriza i Urxell, en terme d'Asp.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 86.
SERRA I ALONSO DEL REAL, Josep Maria.
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Nasqué a Barcelona
i es titulà a l'Escola de Madrid. Ideà la construcció d'un
ferrocarril que unira Alacant amb els pobles del nord. La
linea s'inaugurà el 1917. Entre 1919 i 1923 projectà i
dirigí les obres de elevació de l'aigua sobrant del riu
Segura que regaren tota la comarca del Baix Vinalopó i
les comarques veïnes. Gràcies a aquests treballs, el Fondo
d'Elx es convertí en dipòsit d'aigua i en llacuna artificial,
amb una rica fauna i flora.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad...
LLORCA PILLET, Joan: Don José María Serra y
Alonso del Real, Gràfiques Guttenberg, Alacant, 1108-1961, 11 p.
RAMOS, A.: Historia...

QUINTANA, Pere. Arquitecte nascut a Saragossa.
Segons Navarro, la seua personalitat és coneguda només
d'una forma fragmentària. Projectà l'actual església del
Col·legi de Sant Domènec d'Oriola, i Tormo li atribueix
la sagristia de la Col·legiata de Sant Nicolau d'Alacant.
Féu un reconeixement de l'església de Santa Maria d'Elx
durant la segona meitat del segle XVII. Entre 1660 i 1664
substituí a Verde en la direcció de les obres de l'església
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General. El 2-4-1797 obtingué el títol d'arquitecte. El 810-1801 obtingué el grau d'Acadèmic de Mèrit. El 31-71825 l'anomenaren Tinent d'Arquitectura i el 14-7-1833,
Director d'Arquitectura. Entre els seus projectes d'escola,
Bérchez i Corell citen: "Plaça mercat per a una ciutat
capital de província" (1795), "Capella amb la seua pica
baptismal" (1795), "Església en forma de creu grega
dedicada a la Resurrecció del Senyor" (1797) i "Casa de
camp per a l'esbarjo d'un Senyor Gran d'Espanya, amb
l'afegit de cases de pagesia, jardins i hortes" (1801). Entre
les seues obres més importants destaquen la reforma del
Monasteri de la Zaidia a la ciutat de València, i l'Aula
Capitular Nova i la Capella del Reliquiari de la Catedral
de València (1826). El 8 de maig del 1798 l'Acadèmia de
Sant Carles aprovà una "sol·licitud de Convent d'Elx de J.
Thomas i Sanz". Té també un projecte de "Desaigüe dels
saladars d'Elx" datat el 8 de novembre del 1816
(recordem que als Papers Curiosos d'Ibarra hi ha un
plànol de "Descripció dels Saladars de la Vila d'Elx"
signat per un autodenominat arquitecte, de nom Bernardí
Rippa i Murinetti).
AASC, llig. 71, exp. 104: "Desaigüe dels saladars
d'Elx"; "Convent d'Elx", A-a5, E-4, A-10.
BÉRCHEZ, J.: Catálogo..., p. XXIII, 75-76, 78, 141142, 308-309, 382, 389, 393, 396 i 404. S'inclouen
reproduccions d'alguns dels seus projectes
acadèmics, interessants obres neoclàssiques de
primera importància.
MADOZ, P.: Diccionario..., vol. XV, p. 415.

SERRANO I PERAL, Antoni. Arquitecte. Nasqué a Elx
el 1907. Abans de ser arquitecte féu estudis d'aparellador.
Es va titular la l'Escola de Madrid el 1935. Fou Acadèmic
corresponent de la Reial de Belles Arts de "San
Fernando". Després de la Guerra d'Espanya fou arquitecte
de la Diòcesi d'Oriola, amb la qual cosa projectà gran
quantitat d'esglésies de nova planta a tota la diòcesi, i
s'encarregà de la reconstrucció de les esglésies cremades i
fetes malbé. Morí en un accident de carretera a la
província de Conca el 1968. Va ser arquitecte municipal
des del 1939 fins a la seua mort. Té abundants treballs a
totes les comarques de la Governació d'Oriola,
epecialment a la ciutat d'Elx, on féu en la postguerra
abundants edificis castissistes, arreplegant el fil perdut
uns anys abans, de l'eclecticisme que conreà abans de
titular-se. Les seues obres són diverses i de gran
importància: esglésies, cinemes, habitatges plurifamiliars,
xalets... Tingueren gran importància per a la creació de la
imatge urbana d'Elx. Féu també nombrosos projectes
d'edificis menors, petites casetes, panteons, fàbriques o
reparacions sense cap interès. Tant l'arquitecte com la
seua obra van tenir una important incidència en la vida
social, cultural i artística d'Elx. Tenim seus el cinema
Alcàzar, dues cases al cantó de la Corredora i els carrers
Empedrat i del Comte, la fàbrica de la Farina, la fàbrica
del Sord, les reparacions de Santa Maria i de les
Clarisses, la reconstrucció de les esglésies de Sant Joan i
del Salvador, les cases de l'Hort del Cura, de l'Hort del
Gat i de l'Hort dels "Pollos", les edificacions de
l'exposició del 1946 i diverses reformes de l'Ajuntament
des del 1930 fins al 1961. Intervingué amb Pérez i Aracil
en el plànol d'Elx del 1942 i en el Pla general del 1962. A
Alacant féu l'església de la Mare de Déu de Gràcia de la
plaça de la Muntanyeta (1945-1951). Serrano i Peral fou
un arquitecte castissista academitzant en un principi; però
després de titular-se practicà un art-decó de gran
elegància, sobretot durant els anys 40; el compaginà amb
un castissisme arabitzant i popularista que mai no
abandonà. Tingué fama d'arquitecte dur i treballador.
Treballaren per a ell bons dibuixants i el seu arxiu
professional és una mostra de respecte i estima cap a la
pròpia obra.
AASP, d'una forma prou ordenada s'arrepleguen tots
els projectes, notes, esborranys, plànols d'obra,
dibuixos, etc., etc., de l'arquitecte.
GERV, vol. XI, p. 5.

TORBE, Pere. Coronel i enginyer en cap de les places i
exèrcits de Sa Majestat. Féu els plànols i dirigí
l'acomençament de les obres de la caserna de cavalleria
d'Elx (1759-1772), que foren acabades pel tinent coronel
i enginyer Pere Fernando de Ara. Segons Fuentes, també
podria ser seu el palau bisbal barroc, avui desaparegut.
FUENTES, J.: Memoria..., p. 48-49.
IBARRA, P.: Historia..., p. 227.
VERDE, Francesc. El llibre de la fàbrica de Santa Maria
el cita com a mestre pedrapiquer. Amb el mateix títol
apareix a un memorial de març del 1673. Segons Ibarra,
era mestre major d'aigua i matemàtic. Navarro diu que era
genovés i vivia a Enguera. Va morir a Elx el 6 d'abril del
1674. El 25-4-1650 mantingué un pleit sobre mesures
amb l'agrimensor Andreu Parres. El 1667 reconegué a
Oriola l'església del Col·legi de Sant Domènec. Va
aparèixer a Elx el 1643 quan fou nomenat sogueador
(medidor amb soga) i agrimensor municipal. Mentre
estigué a Elx va viure a una casa d'en Salvador Perpinyà,
que estava situada als peus de l'església de Santa Maria.
El Capítol del 17-9-1647 li ordenà que vinguera a Elx per
reparar una sèquia. El 1668, el Consell tornà a cridar a
Francesc Verde, "persona de molta experiència i
intel·ligència en aquesta matèria" per portar aigua des del
riu Xúquer a Elx "cosa possible segons relacions
antigues" (es refereixen a acords del segle XV), devent
anivellar el terreny entre el Xúquer i el Vanalopó. Verde
hi treballà 23 dies i proposà que amb l'aigua es regaren
els camps de Saix, Elda i Elx. El 1670 redactà els
memorials i els plànols de desviació de l'aigua del pantà
d'Elx. Segons Ibarra "féu la planta d'una nova sèquia que
des d'abans d'entrar en el pantà devia portar l'aigua viva

TOMÀS I SANZ, Joaquim. Arquitecte nascut a
Concentaina el 1769 i mort a València en el 1834.
Realitzà els seus estudis a l'Acadèmia de Sant Carles sota
la direcció de Vicent Marzo i Cristòfol Sales. Feren
juntament amb ell els exercicis de pràctiques els
arquitectes Vicent Belda i Selva (Vallada 1780- València
1854), Timoteu Calvo i Ibarra (València 1799 o 1800–
1879) i Jordi Gisbert i Berenguer (Alcoi 1806 o 1807València ?). Exercí l'ensenyament a la Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Carles de València. Bérchez i Corell
el qualifiquen d'important arquitecte acadèmic. El 22-51794 obtingué el títol de mestre d'obres; presentà el
projecte d'una casa per a un particular hisendat. El 4-11795 obtingué un Premi Particular d'Arquitectura i aqueix
mateix any, el Premi de Segona Classe en el Concurs
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als regs". Aquí se'l cita com a mestre matemàtic del Rei.
L'auxilià l'arquitecte Dídac Crèdia. Però sobretot, a Elx
Verde fou l'arquitecte que ideà l'església de Santa Maria,
encara que només hi treballara entre els anys 1672 i 1674.
Seua fou la concepció general de l'església i dirigí les
obres de cimentació del perímetre de la nau, els murs i els
contraforts fins a l'entaulament dels dos primers trams de
la nau. Navarro considera Verde el primer arquitecte
barroc de la Governació i fins i tot del Regne.
IBARRA, P.: "La penúltima palabra en el asunto de la
desviación", La Semana, núm. 31, 15-4-1906.
NAVARRO, R.: "Los arquitectos...".
NAVARRO, R.: Los arquitectos..., p. 42-44.
RAMOS, A. i SERRANO, A.: Informe inèdit sobre
l'església de Santa Maria, juny del 1965 (AME, SG)
RAMOS, A.: Historia..., p. 328.
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MOPU: vol aeri restituït a E: 1/2.000 de la ciutat i els seus
voltants.
1980
AJUNTAMENT D'ELX: vol aeri restituït a E: 1/5.000 de tot
el municipi.
MARÍN: "Elche" desplegable central del fullet turístic
Elche, ciudad paisaje, Centre d'Iniciatives Turístiques
d'Elx, Elx, 1982, 33 x 50 cm. El plànol està signat:
"Marín, 80". És una deliciosa interpretació turística d'Elx
a quatre tintes. La bonhomia del dibuix fa que tots els
edificis perden dos, quatre o sis plantes, perquè queden
més bonics. És interessant la interpretació de quins són
els edificis més rellevants d'Elx, i de com devien ser les
cases de la ciutat històrica.

s. XVIII
PORRAS, Me. Ft.: Topografia o ichonografia del plan de
Elche; en donde çe demuestran todas sus partes, entradas
y salidas. Final del segle XVIII. Arxiu del Servei
Geogràfic de l'Exèrcit, núm. 354, 51 x 34 cm.
1849
GONZÁLEZ, JOSEPH: Plano geométrico de la Villa de
Elche. Con la cita de los edificios y calles más
principales. Està signat i datat: "delineado en 5 de octubre
de 1849. Joseph González". Aquest plànol es troba
actualment (1983) emmarcat en el despatx de l'alcalde
d'Elx. L'original sembla ser un dibuix de tinta sobre un
paper semblant al vegetal. S'hi aprecien nombrosos detalls
d’interès de la trama urbana. Segons Gozálvez, els noms
dels carrers no devien haver canviat des dels segles XV o
XVI.
1859
COELLO, Francisco: "Elche del Reino" en Alicante por el
Coronel, Teniente Coronel de Ingenieros D. Francisco
Coello. Las notas estadísticas e históricas han sido
escritas por D. Pascual Madoz, Madrid, 1859, E:
1/10.000. Actualment (1983) n’hi ha un exemplar
emmarcat al saló de l'alcaldia de l'Ajuntament d'Elx.
Reproduït entre d'altres en GOZÁLVEZ, Vicente: La
ciudad..., làm. VII, 1975 i en Festa d'Elig del 1974, p. 24;
aquest últim porta la data errònia de 1849. El delineant J.
Antonio Costa en féu una còpia de regular qualitat,
dibuixada en paper vegetal, el 1981.
1867
FUENTES, Javier: "Croquis del cuadrante NO de la ciudad
de Elche y parte más antigua de la población que estuvo
murada durante la Edad Media" en Memoria históricodesxcriptiva..., document núm. 8, 1887. Porta el peu
d'impremta següent: Múrcia, lit. Soler.
1924
CANALES, Sebastià: Plànol d'eixample de la ciutat, AME,
SP. Són dos grans fulls, còpia en paper, que comprenen
els barris del Pla de Sant Josep i de Carrús. Els originals
deuen estar dibuixats sobre paper vegetal.
1944
ANÒNIM: Plano de Carrús, proyecto de vías arteriales en
el extrarradio, E: 1/2000. Sense data ni signatura.
Suposem que és del 1944. S’hi inclouen les corbes de
nivell i l’edificació existent. Encara no estava format cap
carrer ni hi havia cases al camí dels Magros.
1950
PÉREZ I ARACIL, Santiago: Plano de Elche y anteproyecto
de los ensanches, 1950, E: 1/4.000. Porta la data d'agost
del 1950. Està signat per Santiago Pérez i Aracil com a
arquitecte municipal. Els límits NO i SO d'Elx estan
encara sense definir. El barri de la Llotja ja estava
projectat.
1962
PÉREZ I ARACIL, Santiago i SERRANO I PERAL, Antoni:
Plan General de Ordenación Urbana, 1962. El pla
complet es troba a l'AME, NO.
1973
GARCÍA BELLIDO, Javier: Pla General d'Ordenació
Urbana del 1973. Els vegetals del pla es troben a l'AME,
NO.
1976
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ZONA A. ELS HORTS DE PALMERES.
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25

Els horts s'estructuren en bancals quadrangulars i algunes
vegades triangulars, per necessitats geomètriques de les
particions. En els límits dels bancals, damunt els marges,
estan plantades les palmeres, en tires senzilles o dobles,
coincidint amb el traçat de les sèquies. És en un dels
bancals rodejats de palmeres, vora el camí o molt prop
d'ell, on es situa la casa. Les múltiples dependències
annexes que acompanyen el cos principal (galliners,
conilleres, marraneres, femer, magatzems, jardí...) solien
situar-se en els bancals immediats. Les cases dels horts
són generalment unifamiliars. En alguns cassos tenen una
planta baixa per als "caseros" i un pis per als amos, però
aquestes són intervencions de reforma i d'ampliació ja del
segle XX, que convertien la casa en una vil·la burgesa.
Generalment, aquestes cases són de colors terressos, amb
una extensa gamma de tonalitats beigs i ocres, mercè al
algeps negres amb què hom les enlluïa. A més de cases,
formen part del mateix conjunt d'arquitectura rural, els
camins, les bardisses, les tanques, els aljubs, etc. Dins els
paisatge dels horts, les tanques d'obra són uns elements
constructius de gran importància. Són parets fetes amb
pedres sense treballar, assentades amb fang, amb morter
de fang i calç o amb morter d'algeps i fang; s'enlluïen amb
algeps moré, a mà. Les superfícies ondejades, l'acabat
rom, la linea ondulada de la planta i les diverses tonalitats
blanques i terrosses, producte de les reparacions, li donen
al conjunt una gran qualitat plàstica.
El terrat de les cases d'hort, avui de teula plana d'encaix o
alacantina en la major part d'elles, degué ser pla en un
principi, com ho era a les cases de la Vila fins al segle XX
i a les del Raval de Sant Joan fins fa vint anys. A les cases
d'hort més antigues, el terrat pla pot explicar-se per la
necessitat d'assecar-hi els dàtils o l'herba alfals sense que
s'ho menjaren els animals, però també hi haurien trossos
de la casa coberts amb teula. Aquest canvi de terrat pla o
coberta de teula en l'arquitectura popular d'Elx, degué
implicar un canvi de tipologia: la generalització del tipus
que Seijo anomena "casa de Camp d'Elx" (veure la casa
de l'hort del Sol) que ompli, efectivament, tot el camp i
fins i tot els eixamples del poble de la primera meitat del
segle XX. La coberta inclinada com a norma coincidiria
també amb la teula plana d'encaix com a substitut de la
teula de canal, que desapareix completament. Aquest
canvi comportaria, a més a més, la desaparició de la
cambra superior de la casa, el creixement de l'ocupació
superficial, l'elevació del sostre i la regularització
geomètrica de la planta. En l'orientació de les cases
intervenen dues variables que cal tenir en compte: els
punts cardinals i el camí. No hi ha cap regla fixa: en cada
cas, l'orientació es resol d'una manera, segons la
proximitat i el trànsit del camí. Les qualitats espacials
internes estan resoltes en funció d'obtenir frescor i
penombra l'interior de la casa. Això comporta la
disposició de petites finestres per ventilar i il·luminar
(sempre enreixades per motiu de seguretat), l'acabat
exterior amb colors clars i la protecció de la casa amb un
element intermedi entre aquesta i l'exterior: la porxada.
Els espais interiors són generalment molt unitaris malgrat
les diverses funcions a què obeixen. La porta d'entrada, a
partir del XIX, és de grans dimensions, en tant que lloc de
pas, però també font de llum i de ventilació. Els materials
són molt pobres, procedents sempre de la mateixa
contrada: atovons, pedres, morters de terra, algeps; hi ha

Passeig de l'Estació.
Avinguda de la Llibertat.
Estació del Ferrocarril.
Pont de Ferro.
Parc Municipal.
Construccions de l'Exposició del 1946.
Museu Municipal.
Oficina de Turisme.
Parc Esportiu.
Molí del Real.
Torre dels Vaïllo.
Fàbrica de la Farina.
Fàbrica del Sord.
Casa de l'Hort de l' "Esquilauret".
Casa de l'Hort de la Mesquita.
Creu de Terme del camí d'Alacant.
Casa de l'Hort dels "Pollos".
"Villa Carmen".
Casa de l'Hort de "San Plácido".
Hort del Cura.
Casa de l'Hort del Sol.
Casa de l'Hort de Motxo.
Tanques d'obra dels horts de palmeres.
Escorxador Municipal.
Torre de Ressemblanc.

ZONA A. Els horts de palmeres, plànol primer, fragment
del Nord. [fig. 47]
ZONA A. Els horts de palmeres, plànol segon, fragment
de Llevant. [fig. 48]
ZONA A. Els horts de palmeres, plànol tercer, fragment
del Sud. [fig. 49]
ZONA A. ELS HORTS DE PALMERES
Encara que existeixen palmeres en tota la part central del
Camp d'Elx, des de la població fins a les vores de la
llacuna del Fondo, si exceptuem la taca de palmeres del
saladar, la major part són petits horts rodejats de terres
amb altres cultius arboris o hortícoles, i palmeres aïllades,
que formen tires al costat dels bancals i dels camins. La
concentració més important d'horts, des d'un punt de vista
històric i cultural, està situada al voltant de la ciutat d'Elx.
Aquesta àrea compacta d'horts es trobava travessada per
la primitiva xarxa de camins i veredes que unien Elx amb
Alacant, Santa Pola, Oriola, els nuclis rurals i el Pantà.
Les noves comunicacions del segle passat van haver de
travessar els horts, destruint-ne bona part. Els horts,
tradicionalment tancats, oferien als camins bardisses de
cascabots entrecruats, bardisses d'aromer o parets de tàpia
d'un o dos metres s'altura, acabades en forma roma i
enlluïdes amb algeps. Com que als horts pròxims al poble,
la població dispersa era important, ens ha arribat, algunes
cases d'hort, encara que deshabitades quasi totes i
ruïnoses la major part. Cada hort tenia, generalment, la
seua casa, on vivien els arrendataris i a voltes, poques, els
amos.
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absència de fusta que a voltes és substituïda per troncs de
palmera o d'olivera; i acabats amb enlluïts d'algeps moré.
Els volums són compactes. No estan trencats ni tan sols
per la porxada, que sempre s'incorpora al volum general.
Els colors són sempre tonalitats del beig i de l'ocre.
Apreixen d'una manera puntual els colors vius: el blau de
la casa de l'hort del Sol, el mangra de la Vil·la Carme, el
blau de Sant Jaume, el groc de l'Arsenal..., però aquests
colors es donen contemporàniament a les cases de
l'arquitectura popular urbana del segle XIX i perduraran
fins els anys 50 d'aquest segle, quan els estucats de colors
esvaïts els van substituir. El taulell vitrificat apareix com
a element extraordinari: als plafons ceràmics, als
canterellers i les vores dels pous... Més tard, al poble,
apareixeran com un motiu ornamental de tota la façana, i
poc abans ja decoraven la part baixa dels pronunciats
ràfecs de les cases de pisos del segle XIX.
Actualment, la major part de les cases d'hort han estat
derrocades o estan en ruïna, els ferros forjats han estat
arrancats i la teula vella venuda. És una arquitectura que
pot donar-se per desapareguda. La seua destrucció ha
estat paral·lela a l'abandó i destrucció dels horts els
darrers deu o vint anys. El problema més greu per al
manteniment de les palmeres ha sorgit quan aquestes han
deixat de valorar-se com a un element productiu i el sòl
ha passat a ser molt més important i valuós que els arbres.
Les cases dels horts hi van anar darrere. La seua
arquitectura fràgil sucumbí amb l'abandó i amb les pluges
en quedar deshabitada. Les cases populars i les vil·les
burgeses han desaparegut en vint anys. La seua
degradació ha estat més ràpida que la dels horts.
I dels horts, què dir? Els horts de palmeres d'Elx són el
patrimoni artístic més important del municipi i un dels
llocs més bells de tot el País Valencià i de tota Europa. La
literatura i la passió que han originat els manté encara
vius. Les palmeres són el símbol més universal d'Elx, i en
canvi fer la història dels horts és parlar d'una destrossa
continuada des de fa cent anys, i de la lluita per la seua
supervivència. La cronologia dels horts de palmeres és la
història de la seua destrucció, que arriba fins ara mateix, i
que en la segona meitat del segle XX està alcançant el
punt més crític de tota la seua història, tant per l'extensió
de la destrossa que abasta tot el municipi com per la
pèrdua de valor econòmic i productiu de la palmera.
La primera reacció en defensa de les palmeres fou als
anys 20 d'aquest segle. Algú ha escrit que el senyal
d'alarma fou donat per l'arquitecte Teodoro d'Anasagasti i
el pintor José Mª López Mezquita. En realitat, el gran
merit de la salvació dels horts de palmeres als anys 20 és
de Pere Ibarra que denuncià el fet durant quinze anys i
demanà continuament al govern que li posara "venda al
delicte de lesa pàtria que impunement s'està consumant
dia rera dia amb la pertinaç tala de les palmeres". Pere
Ibarra aconseguí als anys 20 que el seu poble
s'identificara ideològicament i emotiva amb les palmeres.
Als anys 20, tots els periòdics d'Elx i d'Alacant en
parlaven. Nombroses persones defensaren els horts. Els
articles en contra de la tala foren nombrosos. La literatura
que lloava les palmeres, també. La visió ideològica del
tema més curiosa la donà P. Pastor, vaticinant una
revolució que sobre els cadàvers dels senyors replantaria
les palmeres. En aquesta època s'inventaren la paraula
"Palmerars", topònim evocador d'exotismes i de jardins

turístics, o de plantacions improductives. El nom de
palmerars féu fortuna, quan el nom viu, real i correcte és
el d' "horts" (es presuposa que de palmeres) nom que fa
referència a la seua característica més important: un espai
agrícola, conreat, productiu: útil, en definitiva.
Fet i fet, aquest ambient favaroble a les palmeres durant
els anys 20 no tingué més efectes reals que la
sensibilització de l'opinió pública de tota Espanya. Cap
disposició legal. Ni als governs monàrquics, al rei i als
seus ministres i departaments, ni als organismes culturals
de l'Estat, els importà el tema. Informes progressistes com
el de l'enginyer Mira foren ignorats. Hauria de ser un
govern republicà, i un ministre d'agricultura com
Marcel·lí Domingo qui dictara un decret digne que, sense
la Guerra d'Espanya, probablement s'hauria desenvolupat
en el sentit de declarar els horts lloc d'interès i d'haver-los
fet un parc natural.
En la postguerra les restes de la noblesa i la burgesia
triomfants amb el franquisme, es desfan dels horts que
tenien: els van vendre als arrendataris o se'ls van fer sòl
urbà i els parcel·laren per a fer xalets o hi instal·laren
diversos negocis i ussos urbans. Els horts no urbans eren
el sòl de reserva o estaven al camp, i segueixen sent
productius fins meitat dels anys 60, quan amb vies de
comunicació, xalets, escoles, hospitals, etc. començà de
nou la destrossa, que culminaria els anys 1980-82. En
aquesta època, després del fracassat intent municipal de
preservar el camp del procés d'urbanització consentit pel
darrer franquisme durant els anys setanta, començaren a
produir-se per tot el municipi arrancaments indiscriminats
i clandestins de palmeres. Els arbres eren destruïts i
soterrats en la mateixa finca, o es deixaven vora les
carreteres com un afront vergonyós o com un desafiament
als poders públics. Grans quantitas d'arbres nodrien el
mercat negre de palmeres controlat pels viveristes.
I tot açò que conte segueix passant ara mateix, a final del
1982. La dramàtica situació va molt més enllà de la
pol·lèmica ximplista de dues o cinc tafulles de parcel·la
mínima, i cal buscar-li explicació en la salvatge
especulació amb el sòl urbà dels darrers vint anys, en
l'aparició de l'automòbil a l'abast de tothom i en motius
polítics. Un clima conflictiu entre la petita burgesia
agrària i el poder municipal ha estat animat per forces
polítiques reaccionàries i per persones o grups, interessats
en traure benefici personal, econòmic o polític de la
desestructuració de les palmeres. La identificació entre
l'il·licità i la palmera ha estat greument danyada. Tota la
tasca de vint anys de lluita de Pere Ibarra i moltes altres
persones honrades, per terra. Queda clar que la dramàtica
situació actual ha estat també conseqüència del paper
passiu o destructorament actiu que ha jugat la Corporació
Local, que ha donat exemple nombroses vegades d'odiar
els arbres i de destruir els horts, però mai d'estimar les
palmeres, ni de replantar-les, ni d'ensenyar a respectar-les.
En efecte, sembla com si l'esport dels diferents
Ajuntaments d'Elx d'aquest segle, hagués estat tallar les
palmeres. Pels anys 20, ho autoritzaven d'una forma
oberta que els convertia en còmplices. Després del decret
del 33 ho silenciaven, d'una forma vergonyant. Només
l'Ajuntament republicà prengué una clara positura de
respecte a les palmeres. I encara! La Guerra d'Espanya
trencà les possibilitats que la Segona República oferia per
als horts, i el franquisme no portà cap canvi possitiu, a no
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ser la misèria i la fam dels anys 40, que impossibilità
expansions urbanes i li donà un renovat valor als
productes de la palmera. Després del boom econòmic dels
anys 60, l'Ajuntament protagonitzà de nou, ara d'una
forma mig amagada, el sacrifici de les palmeres als
miserables déus d'un progrés fals i de cartó pedra. Els
anys 60 i 70 han contemplat a Elx la major destrossa de
palmeres que aquí s'havia vist mai. Totes les palmeres
seques o mig seques, els troncs que encara es veuen i
molts que ja no estan, vora la rambla, als jardins, places i
illetes dels carrers d'Elx, no són resultat d'una política
intel·ligent de reproducció en vivers de la palmera, sinó
que són els arbres supervivents de la tala de molt trossos
d'horts. La destrucció era un poc més subtil, pretenia ser
més "civilitzada" que als anys 20. Pot ser fins i tot tenia
un document urbanístic legalitzant l'acte vandàlic. Els
efectes eran idèntics. L'assumpte anava a agreujar-se
perquè pels anys 60, hom deixà a tot el municipi, i d'una
forma definitiva, de fer noves plantacions d'horts de
palmeres amb una finalitat agrícola, l'única finalitat –en
tant que objecte productiu– que podia salvar l'arbre. En
deixar de plantar-se noves palmeres amb una finalitat
agrícola, amb uns vivers inexistents, i amb la prohibició
de tallar palmeres, l'única forma de fer-se amb elles o de
desfer-se'n, fou amb l'invent del transplantament que, mal
que bé, estava regulat per la normativa municipal.
Els darrers vint anys, el transplantament de palmeres ha
suposat un eufemisme, una manera de tallar-les i –després
de mortes– tornar-les a plantar, una manera de burlar o
violar la claríssima, enèrgica i tallant norma
governamental del 1933, segons la qual, el
transplantament, en el seu sentit estricte i en tant que acte
que perjudicava el normal desenvolupament de la
palmera, estava prohibit. Si més no, devia estar molt
clarament regulat. Amb aquestes transplantacions
massives s'ha donat un elevadíssim nombre de morts, i
s'ha trencat l'estructura i la disposició de les tires de
palmeres de nombrosos horts, alteració que té tanta
importància com la desaparició de l'arbre. Encara que el
transplantament de palmeres adultes que no són de vivers,
era un acte il·lícti, en la pràctica dels darrers anys, pot
comprovar-se que s'ha convertit en una tala de guant
blanc, així com en una font de beneficis per a viveristes
que no volen esperar els trenta anys que calen perquè una
palmera tinga una tamany "comercial". Amb l'excusa del
"transplantament" i fins i tot sense ella, d'una forma
Brutal, els viveristes han assolat el Camp d'Elx arrancant
palmeres per vendre-les. La connivència de
l'Administració
provincial,
de
les
delegacions
governamentals i de l'Ajuntament han portat a la caòtica
situació actual.

l'alcalde durant els anys 20 d'aquest segle, la cosa jurídica
–independentment de la seua efectivitat– començà amb un
decret de 8 març del 1933, del Ministeri d'Agricultura de
la República, que fou la primera disposició en defensa
dels horts de palmeres, i que frenà momentàniament el
creixement de la ciutat a costa dels horts. Constava de sis
articles que establien:
1. Es declarà d'interès social la conservació dels
horts de palmeres de la Vila d'Elx, quedant absolutament
prohibit en tot el terme municipal tallar palmeres vives,
així com fer tota classe d'operacions de cultiu i actes que
pogueren
impedir
o
perjudicar
el
normal
desenvolupament de l'arbre.
2. S'imposarien multes de 25 a 250 ptas., segons
els danys, per cada palmera afectada.
3. Anualment, hom concediria premis als
propietaris que s'hagueren distingit en la millora dels seus
horts.
4. Els agents de l'autoritat locals i provincials, i
en especial els forestals, quedaven obligats a vetllar pel
compliment d'aqueix decret.
5. El Ministeri d'Agricultura havia de constituir
un patronat per aplicar el decret, on estarien representats
l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, el Patronat
Nacional de Turisme, el Consell Forestal, la Comissaria
de Parcs Nacionals, el Municipi de la Vila d'Elx i els
conreadors de palmeres.
6. Aquest patronat proposaria al Ministeri les
instruccions per a la més eficaç conservació, foment i
reposició dels horts de palmeres d'Elx.
En la postguerra, un decret del 24 de Juliol del 1943
declarava el palmerar de les immediacions d'Elx com a
jardí artístic. Els horts quedaven sota la tutela de l'Estat i
emparats per la Llei de Tresor Artístic.
La primera regulació municipal de les construccions en
horts de palmeres, foren les "Ordenances addicionals a les
generals de la construcció del 1949, per regular
l'edificiació en zona de palmerars", que foren aprovades
per la DG de Belles Arts l'11 d'abril del 1951, i que va
incloure el PGOU del 1962. Aquestes ordenances,
bàsicament contemplaven la possibilitat de parcel·lar i
Urbanitzar els horts per construir xalets per a una i dues
famílies. El tamany de la parcel·la mínima es fixava en
dues tafulles (1.906 m2). Es prohibia l'emplaçament
d'indústries, garatges i aparcaments de vehicles dins dels
horts. L'ocupació en planta podia ser del 10%, l'altura de
cornisa, de 8 m i el número de plantes, de semi-soterrani,
planta baixa, planta pis i torretes. Com es veu, amb
aquestes normes es volia convertir els horts en una ciutat
jardí, segons el model anglés de Howard del s. XIX.
Durant els 20 anys que aquestes ordenances estigueren
vigents no s'arribà a urbanitzar cap hort complet. Les
construccions que es feren –més o menys modestes i,
generalment, poc pretencioses– ocupaven horts
tradicionals complets, derrocant o reformant, derrocant o
deformant la casa antiga del mateix hort.
Una Ordre Ministerial de l'11 d'octubre del 1972 aprovà
definitivament l'anomenat "Pla Especial d'Ordenació de
Palmerars d'Elx", que en la seua disposició final derogava
l'ordenança del 1951. Aquest document urbanístic,
expressament arreplegat al PGOU del 1973, i que utilitzà
un títol tan pompós com gratuït, no deixa de reduir-se a
unes meres ordenances de construcció excessivament

DADES JURÍDIQUES
La primera suposada regulació protectora dels horts del
palmeres d'Elx fou una incerta disposició del rei Jaume I,
després de la conquista, que evità que les palmeres foren
arrasades. Deixant de banda aquesta possibilitat que no he
trobat documentada, la cosa certa és que el 1932,
l'Ajuntament d'Elx autoritzà –o tolerà– la destrucció total
de l'Hort de Murciano, en la postguerra la del Palmerar i
el 1979 protagonitzà la tala de l'Hort de Vicentet.
A més d'alguns bans i normes del Governador i de
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generoses. Redactat segons el text del 1956 de la Llei del
Sòl, a més de les ordenances pròpiament dites, només
conté una memòria justificativa i dos plànols: un, a escala
1/25.000, on incorrectament està marcada la separació
entre horts limítrofs i rurals; i un altre a escala 1/5.000 on,
també d'una forma incorrecta, es marquen els tres tipus
d'horts dins el Casc Urbà: Socials, de Reserva i Públics.
No hi ha cap plànol d'informació, i ni tan sols es féu un
cens dels horts existents al municipi, ni el més mínim
estudi de l'evolució de l'extensió dels horts. Fet i fet,
tampoc no existeixen plànols d'ordenació: la qualificació
dels horts és absolutament gratuïta i responia d'una
manera immediata a uns interessos concrets, amb noms i
cognoms. L'únic punt rellevant i que suposà un canvi
respecte a les ordenances del 1951, i una mesura
mínimament progressista, fou el de la parcel·la mínima
edificable, que es fixava en cinc tafulles (4.765 m2). Les
altres determinacions d'edificabilitat, tanques, separacions
dels límits, etc., suposaren que seguien podent-se fer
veritables monstres als horts de palmeres. El control
municipal i de les delegacions governamentals no ha estat
cap garantia. Una novetat fou que es permitia transplantar
palmeres dins el mateix hort, i que podien talar-se amb
certs requisits i sota certes condicions. També ho fou la
prohibició de construir blocs oberts d'habitatges dins dels
horts i la consideració d'hort de palmeres a tots els
terrenys que ho foren en aquells moemnts, encara que es
feren desaparèixer els arbres per mitjans extralegals.
Finalment, es contemplava, una vegada més, la concessió
als propietaris dels horts, de beneficis, bonificacions i
exencions; previstes des del 1933, actualment (1982)
encara ni s'ha començat a considerar el tema.

1581
Es tallen horts per a traçar la Corredora, segons Ibarra.
1601
Ibarra diu que es tallen horts per obrir la plaça de Baix.
Suposem que aquesta dada és una altra fantasia d'Ibarra,
ja que consta l'existència de cases en aquest lloc.
1672
Aquest any s'utilitzaven troncs de palmera per apuntalar
construccions, pràctica que es deu haver donat en tota
l'Edat Mitjana i en l'Edat Moderna. Ibarra assenyala que
quan caigué una volta del tercer temple de Santa Maria,
els obrers estaven fora de l'església, doncs havien anat a
buscar uns troncs de palmera per apuntalar la nau.
1751
Després de la gran avinguda d'aigua que arrasà el Pont
Vell abans que estiguera acabat, l'Ajuntament, en Capítol
del 3 de novembre acordà que es formara un pont amb
quatre o cinc palmeres "o les que fos menester" de les que
l'aigua havia arrancat de l'hort del marqués de Carrús
(devia ser l'hort de Gil o el de Tombalobos), demanant-li
permís previ al noble i pagant-li l'import dels arbres.
1770
Es presentà en l'Ajuntament el projecte per tallar l'hort del
Coronel de Cavalleria Tomàs Saràvia i fer al solar
resultant un barri, que prendria el nom del promotor.
1771
El clergue Conrad Sempere que tenia un hort de palmeres
colindant amb el del Coronel Saràvia, demanà de
l'Ajuntament permís per tallar-lo i fer cases.
1776
El Clero de Santa Maria començà a tallar l'hort que tenia
al noroest de la Vila per fer un barri que s'anomenaria les
Illetes.
1825
Aquest anys, segons Ramos, existia un parador de carros
en l'hort del Murciano. Devia estar vora el camí d'Alacant
prou allunyat de l'entrada de la Vila.
1863
Entre aquest any i el 1865 es van tallar moltes de les
palmeres de l'hort del Pinyó per tal de construir el Teatre
Llorente. La notícia la dóna Ramos.
També Ramos diu que quan aquest any començaren els
treballs per fer la nova carretera d'Alacant a Múrcia,
s'arrancaren palmeres de l'hort de Gil per "eixamplar el
carreró de l'hort" (supose que està parlant del futur carrer
del Salnitre, ara d'Alfons XII) però foren plantades més
endins. Aquesta dada evidència el gran respecte que al
tercer quart del segle XIX (sense cap norma protectora,
com és evident) encara se li tenia a la palmera, sens dubte
originat pel seu caràcter productiu.
Aquest any del 1863 diu Ramos que fou descobert un
insecte que estava perjudicant molt els dàtils, i que anava
extenent-se ràpidament. Aquest cuc venia dels olivars
immediats. El Governador Provincial autoritzà que les
despeses per combatre l'insecte foren tretes del capítol
d'imprevistos.
1882
Ramos diu que fou aquest any quan començaren a tallarse les palmeres dels horts del Real i d'En Dídac per fer les
vies del ffcc. Aquesta fou la primera gran destrossa
d'horts motivada per les vies de comunicació i que
seccionà greument la taca continua de palmeres.
1884

CRONOLOGIA
1265
Amb l'expulsió dels moros de la Vila i la fundació de la
Moreria (posterior Raval de Sant Joan) foren destruïts
segons Ibarra, els horts pre-existents. També diu que
foren destruïts, pel mateix motiu, els horts de la jueria, a
l'Almòrida. Ibarra, al seu Pro-Palmeras, dóna una llista
de destruccions d'horts anteriors al s. XVIII que em sembla
excessiva. No crec que Ibarra tingués documentades
aquestes destruccions. Suposar que en qualsevol època,
qualsevol obra s'ha fet a Elx tallant horts no deixa de ser
una hipòtesi, comprensible en uns moments en què La
Defensa dels horts tenia un caràcter dramàtic. Consigne,
doncs, tals dates a títol indicatiu.
1270
Segons Ibarra, els cristians vells que porta l'Infant En
Manuel destruiren un hort per fer el que anomenava Raval
dels Cristians Vells o Barriada del Salvador.
1439
Fou destruït, segons Ibarra, l'hort que hi havia a la Pobla
de Sant Jordi, per fer el Raval dels Cristians Nous. Són
confusses i contradictòries les notícies sobre la fundació
d'aquest nucli cristià. Diverses opinios la situen abans de
la conquista definitiva d'Elx, el 1265.
1562
Fou destruït, segons Ibarra, part de l'antic cementiri àrab
de la vila (a l'illa de cases on està el Convent dels
Mercedaris) per fundar un Parador de carros i un
Alfòndec, vora el camí d'Alacant.
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El 19 de setembre, segons Ramos, l'Ajuntament acordà
tancar una blanqueria que estava en la Partida d'Horts i
Molins, al final del "carreró del Molí". El motiu era que
utilitzava com a clavegueram la sèquia Major del Pantà,
l'aigua de la qual era utilitzada per una part dels veïns per
a l'ús domèstic.
També en el 1884 es tallen les palmeres dels horts de la
Mare de Déu que destorbaven per a fer l'Avinguda de
l'Estació, que després seria un passeig. El ferrocarril, tant
per les seues instal·lacions (vies i passeig d'accés al
poble) com per la indústria que volia situar-se al seu
costat, fou el primer gran motiu de destrossa dels horts.
Un plantejament urbanístic correcte hauria situat les vies i
l'estació molt més al nord, enllà els horts de palmeres.
1890
El registrador de la propietat José Ramos començà a tallar
l'hort de la Puça per fer el que seria el barri del Carme.
1897
El propietari tallà l'hort del Pinyó per fer un barri que
anomenà de Sant Miquel. Li deien Manuel Pomares i
Garcia.
1900
Entre aquest any i el 1905 es tallà la major part de les
palmeres de l'hort de les Potades, per fer un barri que
duria el mateix nom.
1902
Es tallà l'hort de Xinxilla, a ponent de les Illetes.
1906
Segons Ramos, es tallà l'hortet d'En Pau Belda que estava
entre els carrers de l'Olivereta, de la Figuera i dels Sants
Metges. El motiu fou fer el Teatre-Circ que després
esdevindria Teatre Kursaal.
1911
Començà a tallar-se l'hort de Gil, un dels horts que
paisagísticament degueren ser més formosos (com ho és
l'hort de Baix). El 1920 ja estava ocupat per fàbriques.
També entre el 1910 i el 1920 aproximadament es van
tallar nombrosos trossos d'horts de palmeres vora el camí
de Candalix, al sud de l'Estació del ffcc. El 26 de maig del
1911, segons Gozálvez, l'Ajuntament acordà confeccionar
un plànol de la ciutat, amb el seu eixample a ponent,
prohibint que Elx cresquera a costa dels horts. L'acord no
fou efectiu.
1920
El mes de febrer publicà Pere Ibarra un article titolat
"¡Pobres Palmeras!" al periòdic La Libertad. Fou el
primer escrit de defensa dels horts de palmeres d'Elx. A
final d'any, Ibarra escrigué l'article "Pro-Palmeras" (editat
el 1922) escrit duríssim, punyent i dolorit contra els
insensats que estaven tallant (i permitint-ho) els horts de
palmeres. Ibarra presentà aquest artucle als Jocs Florals
de la Societat "Blanco y Negro" i quedà finalista. Guanyà
el premi un altre treball, escrit amb tints melodramàtics.
Degué ser la dècada dels anys 20 quan es tallà un hort per
fer la fàbrica de Ripoll. Cinquanta anys després es tallaria
l'hort veí per fer els blocs d'habitatges.
1921
El periòdic Nueva Illice denuncià l'intent de destrossar
l'hort del Palmerar, a l'eixida cap a Alacant. Diu que
alguns industrials l'havien comprat per tal de construir-hi
fàbriques. Segons les meues notícies, aquest hort no es
desféu per complet fins la dècada dels 40.
1922

Entre aquest any i l'anterior, Pere Ibarra es dirigí a la
infanta d'Espanya, Isabel de Borbó, al comissari de
Turisme, al ministre de Justícia i als diputats a corts per
aquesta circumscripció. Demanava, protecció per als
horts. Les instàncies de poder l'ignoraren sempre. El mes
de gener del 1922 Salvador Canals, diputat per Lleida, li
escriu a Pere Ibarra per dir-li que creu que "no hi ha
manera legal d'impedir de front els fets que vostés
denuncien". Suggereix una intervenció directa de
l'Ajuntament denegant llicències de construccions als
horts. El mes de maig del mateix any, el Director de la
Reial Acadèmia de la Història s'excusà davant d'En Pere
Ibarra, tot i dient-li que no podia fer res per evitar la
destrucció dels horts.
També en el 1922, el seu propietari, Joaquim Santos,
presentà el plànol per urbanitzar l'hort de Tripa, al sud de
la Moreria i vora l'antic Camí de Guardamar. Fou aprovat
per l'Ajuntament i començà la tala. Com al barri del
Carme, el carrer principal, se l'autodedicà el propietari i
promotor del negoci, Joaquim Santos.
1923
El 31 de gener vingué a Elx el rei Alfons XIII per tal
d'inaugurar les instal·lacions de "Riegos de Levante".
Ibarra li plantejà el problema dels horts en una instància,
on li demanava al rei protecció per als horts. Aquest acte,
que Ibarra descriu com de gran agosarament, no tingué
cap efecte pràctic.
El mateix any del 1923 començava a tallar-se l'hort de la
Barrera, al nord de la carretera d'Alacant. Aquest hort era
el que més extensió tenia de tots els que van desaparèixer.
1924
El mes de gener, el delegat governatiu del Partit Judicial
d'Elx prohibí que es tallaren i que s'arrancaren palmeres.
El 8 de maig signà el seu informe l'enginyer Nicasi Mira,
cap del Districte Forestal d'Alacant. Mira degué ser un
regeneracionista de l'escola de Lucas Mallada que tingué
el mèrit de projectar la repoblació forestal de tota la Serra
de Crevillent i de la Planissa de la Casa Blanca, on
s'arribaren a fer els clots per plantar pins. L'informe de
Nicasi Mira sobre els horts de palmeres d'Elx és una peça
magistral, bàsica encara avui, per entendre la seua
problemàtica. L'aproximació de Mira a la qüestió de les
palmeres, les consideracions que fa sobre el seu valor i
sobre el gran respecte que mereix aquest patrimoni
natural són tremendament modernes i encertades. És
evident que no tingué cap efecte, malgrat el càrrec de qui
l'escrivia, a cap nivell oficial. Mira considerava que la
millor solució per al manteniment dels horts era
incloure'ls dins la Llei de Parcs Nacionals, cosa que
suposaria:
1. L'exenció de tributacions a l'Estat i al
Municipi.
2. La consignació als presupostos generals de
l'Estat d'una quantitat anual per a La Defensa i el foment
del Lloc Nacional d'Elx, en concepte de renda que l'Estat
renuncia a cobrar en fer un bosc o un mont, Parc
Nacional.
3. La guarda dels horts estaria costejada per
l'Estat.
4. La construcció de dues passarel·les al nord de
la Vila i al sud del Raval per a vianants, en concepte de
vies a crear per a La defensa dels horts.
5. L'administració i la direcció tècnica, limitada a
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evitar la destrucció i procurar el foment del palmerar,
estaria a càrrec de l'Estat.
6. La creació d'un viver per a oferir palmeres
gratuitament als propietaris que ho sol·licitaren, oferintlos que els horts feren nous pogueren tenir les mateixes
consideracions que els existents.
1924
El mes de juny, el director general Forestal i d'Agricultura
considerà que el tema dels horts d'Elx era una qüestió
local i provincial. No li semblà oportú incloure els horts
dins la Llei de Parcs Nacionals i li traspassà la qüestió a la
Diputació i als Ajuntaments.
Ramos diu que "passats uns anys [després del 1924] s'uní
a l'equip defensor dels palmerars l'aleshores estudiant i
després arquitecte municpal, Antoni Serrano i Peral, qui, a
través del seu professor Teodoro de Anasagasti plantejà
una i un altra vegada La defensa del palmerar". Ramos
conclou: "També Eugeni d'Ors i Frederic Garcia i Sanchiz
trencaren llances en defensa del palmerar". En la seua
recopilació Pro-Palmeras, que arribà fins el 1931, ni en
els articles que seguí escrivint fins el 1933, Ibarra no cita
a cap d'aquestes tres persones. Si tenim en compte que
Serrano acabà la carrera el 1935,la seua "incorporació" a
La defensa dels horts degué ser entre els anys 1933 i
1935. Respecte a l'aportació de d'Ors i de Garcia Sanchiz
no degué passar de la publicació d'articles d'exaltació de
les palmeres, com ho demostren les seues col·laboracions
a Festa d'Elig.
1925
El 5 de desembre, al periòdic Levante apareix un acudit
de KIN, que diu: "Al Museu Britànic, el 2001:
Un visitant. –Escolte, jove custodi, que significa aquest
gravat?
–Representa un arbre anomenat palmera. És l'únic que
resta dels famosos palmerars d'Elx".
1926
El mes de febrer, el diari Levante opinava que s'estava
produint un aturament econòmic que comportaria
momentàniament deixar de fer cases de planta baixa i
deixar de tallar palmeres. En efecte, endavant la destrossa
prendria unes altres característiques: seria més puntual i
les palmeres es tallarien per fer fàbriques, carrers, trossets
de barri, avingudes, etc., però no amb barris complets de
grans dimensions.
La Gaceta del 15-8-1926 publicà el Decret-Llei de 9
d'agost sobre el Tresor Artístic i Arqueològic Nacional.
L'article 2-B considerava que formaven part del tresor
artístic nacional els horts de reconeguda i peculiar bellesa.
Ibarra, il·lusionat, pensa que ja és arribada l'hora de que
La defensa dels horts siga efectiva: "per fi el nostre famós
palmerar serà respectat i salvaguardat de les mans de
quatre ambiciosos llogrers".
1928
Muñoz-Palao, al seu assaig La Palmera Datilera
considerava que per cada palmera que es tallava dels horts
del costat del poble, se'n plantaven deu al camp. Aquest
és un llibre fet amb dades de camp i on es demostra un
gran amor a la palmera. La gran plantació de palmeres pel
camp demostra fins a quin punt l'abast territorial del
problema als anys 20 era radicalment diferent de l'actual:
mentre que aleshores la destrucció només afectava al
poble i al camp seguien plantant-se horts (cosa que
possibilitaven els nous regs) ara la destrossa abarca tot el

municipi, en estar possibilitada per la màquina,
l'automòbil i el valor de la palmera com a planta
ornamental.
1929
La revista Alicante-atracción convocà un certamen
literari. El guanyà Josep Pastor i Williams amb un article
titolat "Los palmerales de Elche". És aquest un fet que
demostra fins a quin punt estava sensibilitzada l'opinió
pública davant el greu problema de la destrucció dels
horts. L'escrit és molt literaturitzant i lleugerament coent.
Malgrat això, queda ben exposat l'estat de la qüestió: els
motius de la tala, els textos legals aplicables, les solucions
possibles, etc. Aquí es planteja per primera vegada el
tema a nivell de tot el municipi: en lloc de les quatre
corones d'horts de l'informe Mira, l'autor pensava que tots
els horts del municipi (existents o futurs) devien d'ésser
tractats unitàriament pel que fa a beneficis i obligacions.
1931
Ibarra consigna la desaparició "als nostres dies" dels horts
del Tete, de la Patxana, del Borreguet, de les Blaies, del
Monjo, de la Porta de la Morera, de les Potades, de la
Puça, d'En Pasqual, de Caro, de Berbegal, dels Ullets i de
Gil. S'inclouen aquí horts desapareguts des de final del s.
XIX juntament amb altres, la destrucció dels quals seguim
contemplant en el 1982.
El dia 14 d'abril del 1931 és proclamada la Segona
República Espanyola. El dia 9 de setembre l'Ajuntament
acordà la conveniència que els horts d'Elx foren declarats
Monument Nacional i entraren a formar part del Tresor
Artístic de la Nació. L'Alcalde es queixava davant el
Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts que seguia la
tala d'horts de palmeres sense permís previ. Demanà una
disposició superior prohibint la tala de palmeres. El 28
d'octubre, l'Alacalde d'Elx féu un ban recordant el ban del
Governador del 1924, segons el qual estava prohibit
arrancar i tallar palmeres sense haver demanat i obtingut
el permís previ, tot i justificant la necessitat de la tala.
L'alcalde prohibeix terminantment talar una sola palmera
sense sol·licitar el permís de l'Ajuntament. S'hauria de
manifestar "la necessitat imprescindible en què es
fonamenta tal sol·licitud". Finalment, s'anunciava la
imposició de sancions. L'1 de novembre, l'alcalde féu un
altre ban on feia saber que s'havia rebut un telegrama del
Governador Civil que deia: "Mentre s'ultima tramitació
expedient sobre declaració parc palmeres d'aqueixa,
impediu com siga la tala de palmeres". Aquest telegrama,
amb què es tanca el Pro-Palmeras d'Ibarra féu renàixer
l'esperança d'aquest, considerant ja resolt el problema.
1933
Teodoro de Anasagasti portà una campanya a favor dels
horts al diari ABC de Madrid.
El 24 de gener d'aquest any, l'Ajuntament prengué un
acord, que elevà al Ministeri d'Obres Públiques, on
demanava, entre altres extrems, que foren declarats
expropiades per l'Ajuntament tots els horts de palmeres
del terme municipal, que s'autoritzara a l'Ajuntament per
concertar un emprèsit amb l'Institut Nacional de Previsió i
que l'Estat subvnecionara l'Ajuntament "amb la quantitat
que el Ministeri estime prudent per contribuir a
l'adquisició dels palmerars". El mes de febrer, el periòdic
El Ilicitano denunciava que l'Ajuntament havia autoritzat
feia poc la destrucció de l'hort del Murciano, amb la
finalitat d'ampliar el barri de la Barrera. El mes d'abril, el
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mateix periòdic va denunciar també la construcció d'una
casa a l'hort del Palmerar, deixant dins d'ella unes 24
palmeres. El setmanari pot referir-se a alguna de les cases
que hi havia al nord de la carretera d'Alacant, abans
d'arribar a les fàbriques. Cal tenir en compte que aquest
hort fou totalment destruït els anys 40. En febrer del
1933, els propietaris es dirigeixen al President de la
República acceptant qualsevol limitació de la propietat,
però demanant que no se'ls expropiara. És una curiosa
carta que en tot moment defensa les palmeres i que
comença acceptant les restriccions que es feren en l'ús del
sòl. Fet i fet, sembla evidenciar-se la por que tenien els
propietaris davant una expropiació que els semblava
impossible. En el mateix sentit es manifesta el periòdic La
Pàtria, autotilat organ de les dretes: El 28 de gener, a
l'article "La agonia de la palmera" es defensen els
interessos dels propietaris, però fent seues les conclusions
de l'informe Mira i defensant a ultrança la conservació
dels horts. No crec que en aquells moments fóra possible
aquesta mesura d'expropiació, ni que l'Ajuntament
estiguera disposat a fer-ho. Semla mesaïna una declaració
de principis. S'hauria d'arribar a la Revolució del 1936
perquè les grans propietats foren incautades. De tota
manera aquests articles i opinions sobre el destí dels horts
fets pels propietaris, són d'una gran actualitat. En
definitiva, tota la polèmica del 33 està assentada sobre la
major importància de la cosa col·lectiva sobre el dret
individual, que tothom sembla acceptar.
El 8 de març, el Ministeri d'Agricultura de la República
féu un dcret aparegut a la Gaceta del dia 9, on es dictaven
normes per a la conservació dels horts i per a la seua
defensa. Es declarava d'interès social el manteniment del
palmerar d'Elx, es creava un patronat i, per damunt de tot,
es prohibia la tala de palmeres vives i tots aquells actes
que pogueren impedir el seu normal desenvolupament, al
terme municipal d'Elx. Una vegada més, Ibarra, ple
d'alegria, donà per acabada la llarga i penosa lluita a favor
de les palmeres, considerant que s'havia acabat el
problema. Moriria el següent. El 19 de març del 1933, el
periòdic El Ilicitano donà la notícia que hi havia arribat a
Elx la Comissió de Parcs per estudiar el pla per a la
conservació dels horts. Estava presidida pel catedràtric de
Geologia de la Universitat de Madrid, delegat president
dels llocs naturals d'interès nacional, un professor de
l'Escola d'Enginyers Forestals i un professor de Botànica,
tots dos vocals de la Comissaria de Paecs Nacionals.
Visitaren els horts, estudiaren el pla de l'eixample i –com
Nicasi Mira– els semblà imprescindible la construcció
d'un pont sobre el Vinalopó, perquè la població
s'eixamplara cap al noroest, on els semblava que hi havia
terreny suficient. Van fer fotografies per al treball que
presentarien al Comité Nacional de Monts. La Comissió,
després d'estudiar el tema, va concloure que era
imprescindible la declaració com a lloc d'interès nacional
dels horts compresos en un polígon perfectament
delimitat situat concèntricament a varis quilòmetres d'Elx.
Així mateix consideraren convenient desviar la carretera
d'Alacant a Múrcia, fent-la pel nord i el noroest d'Elx, i
enllaçant-la amb la carretera d'Asp, per donar-li
importància al pla d'eixample. Enllà els horts, s'hauria de
fer un pont sobre la rambla.
1937-1939
Durant la Guerra d'Espanya, La defensa passiva construí

diversos refugis 1938
anti-aeris que totalitzaven 2 qm
de túnels. Consta que molts d'ells –potser la major part–
estaven construïts amb troncs de palmeres, la qual
cosa vol dir que degueren haver grans tales per obtenir
aquests troncs.
1942
El 28 de març s'establí la constitució del Patronat dels
Palmerars d'Elx, que mai arribaria a funcionar.
1943
El 24 de Juliol un decret declarà Jardí Artístic "el
palmerar de les immediacions d'Elx (Alacant), incloent-hi
l'anomenat 'Hort del Cura'", amb la qual cosa "el citat
palmerar queda sota la tutela de l'Estat i a l'empar de la
Llei de Tresor Artístic".
1940-1950
En aquesta dècada es tallen nombrosos trossos d'horts: el
Palmerar, en la carretera d'Alacant i per a fer el cinema
Avenida i altres edificis de la vorera de llevant del Filet
de Fora. L'hort de la Porta de la Morera començà a
abandonar-se.
1951
En un informe del 28 de febrer, l'arquitecte municpal
Santiago Pérez i Aracil, opinà sobre un "Projecte per
urbanitzar i crear una zona de residències a l'hort de la
Barrera", al sud de la carretera d'Alacant. L'aleshores
responsable tècnic de l'urbanisme d'Elx pensava que "no
hauria inconvenient en transformar els palmerars d'Elx en
Jardins Residencials". Una persona aliena a Elx i a la
lluita dels anys 20 anava a hipotecar amb unes ordenances
i un Pla general (el del 1962) els horts. Aquest projecte
per a l'hort de la Barrera obria dues avingudes i dues
sendes per a vianants, amb una andana de 8 a 10 m
d'amplària vora la carretera d'Alacant "perquè hi caberen
les dues tires de palmeres existents". El projecte no es féu,
però s'inaugurava l'actuació municpal sobre els horts, que
aniria despertant, a poc a poc, tots els interessos dels anys
10 i 20, sobre la propietat immobiliària. De l'11 d'abril del
1951 són les primeres ordenances que regularen
l'edificació en horts de palmeres. Aquestes normes foren
incloses dins el PGOU del 1962. Per primera vegada es
permitia l'urbanització dels horts per fer xalets. La
parcel·la mínima era de dos tafulles però podien fer-se
dues cases; és a dir, una tafulla per xalet.
1956
La Direcció General de Belles Arts denegà el permís per a
la instal·lació d'una camping a l'hort de Santa Teresa o del
"Pessetero". Mentre que les autoritats municipals sempre
ho estimaren bé, i els informes tècnics en foren
favorables, el govern es mostrà totalment disconforme,
nombroses vegades i fins a final dels anys 60, amb la
utilització dels horts per a hotels, campings, etc., estimant
que aquestes construccions atemptaven greument contra
la conservació i reproducció dels arbres. Finalment, els
órgans governamentals donaren el braç a tòrcer. Aquest
mateix any, i a proposta de l'arquitecte Antoni Serrano i
Peral, el Ministre de la Governació li comunicà a
l'Ajuntament "l'absoluta necessitat que al plànol
d'urbanització de la ciutat d'Elx, actualment en realització,
siga declarat zona verda tot el recinte del palmerar i algun
dels horts del voltant que siga precís per millorar la
visibilitat d'aquell". Així mateix, s'havia de tenir en
compte que als "carrers de ronda", un dels seus costats
devien ser les tanques dels horts. Finalment, es demanava
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que en aquests horts pogueren autoritzar-se determinades
"construccions aïllades de tipus residencial". La idea de
lloc d'interès, de parc natural, etc. que dominà en la
preguerra anava perdent-se paulatinament.
1959
Els cinc arquitectes que en aquells moments hi havia a
Elx (entre els quals estaven Antoni Serrano i Peral i
Santiago Pérez i Aracil) van redactar tres avant-projectes
d' "Hotel en un hort de palmeres". Són projectes molt
interessants per conèixer la idea que tenien aleshores els
arquitectes d'Elx de la pròpia arquitectura i, el que és més
important, dels horts de palmeres. Els edificis s'inscrivien
en un Brutalisme post-corbusierà i no mantenien, o ni tan
sols consideraven, la trama de palmeres de l'hort
hipotètic. Només el projecte de Serrano posava l'hotel
alineat amb la quadrícula i feia un edifici racionalista que
tenia interès exteriorment. Però sobretot, aquesta idea era
un pas més cap a un liberalisme urbà i econòmic al que li
semblava bé que als horts es fera allò que el capital
vullguera. Fins i tot edificis de 6 o 7 plantes, com en
aquests hotels. S'anunciava, doncs, l'ús urbà dels horts
que preconitzarien el PGOU del 1962, el PE del 1972 i el
PGOU del 1973. Si als hotels que comentem, el número
de plantes era de 6 i 7, a l'urbanisme real serien de 10 i de
15, com a l'hort de Ripoll o al PPO del Polígon dels
Palmerars del Ministeri de la Vivenda.
1960
Aquest any foren parcialment destruïts els horts de Caro a
l'Alpuixarra, i un del barri de la Llotja. En aquesta dècada
degué desaparèixer l'hort de Faelo Pastolí, als terrenys de
reserva urbana vora el camí Vell d'Alacant.
El 26 de gener del 1960, una circular del Govern Civil
dictà normes per a la tapà de palmeres, amb vistes a la
seua defensa. Es dividí el terme en tres zones, per a les
quals hi havia diverses prohibicions, menys restrictives en
allunyar-se del poble. Destacava la prohibició de tapar
palmeres femelles per tal d'assegurar la reproducció
natural de l'arbre (ara, ironies de la vida, a la majoria dels
horts muncipals se'ls tallen els dàtils precoçment "perquè
no emBruten"). Per tapar els mascles pròxims al poble
s'havia de demanar amb una instància al Districte o al
Guardià Forestal –segons la zona–. Als horts pròxims al
poble no es podria tapar més del 20% de les palmeres,
norma d'interès per assegurar el paisatge i la pervivència
dels horts, doncs una pràctica corrent ha estat tirar-li
gasolina a l'ull de la palmera, després de tallar-la per
traure la palma blanca, amb la qual cosa s'assecava "de
forma natural". Tota aquesta normativa, deia la circular,
estava supeditada a la creació del Patronat anunciat des
del 1933.
1962
S'aprovà el PGOU, que preconitzava un creixement
concèntric d'Elx. S'acabà el creixement cap a ponent, que
tant costà d'establir i que ja s'havia trencat amb el barri de
la Llotja, a llevant del poble. El Pla situà, enllà els horts,
les zones de reserva, cosa que féu augmentar les
apetències pel sòl dels horts com a sòl urbà. Amb una
nova zona "Protecció del Palmerar" s'intentava resguardar
les terres immediates als horts.
1967
Per OM del 18 d'octubre s'inclou la palmera entre les
espècies controlades pel Ministeri d'Agricultura. Instat per
aquest, l'Ajuntament confeccionà i envià a la Delegació

Provincial una relació de les superfícies poblades, el
nombre d'exemplars i el nom del propietari de la finca.
Aquest cens ha estat l'únic que s'ha fet a Elx sobre les
seues palmeres, i la seua fiabilitat és molt dubtosa perquè
el procediment fou una declaració jurada del propietari.
El 29 de Juliol del 1967 l'Advocacia de l'Estat féu un
informe on considerava de plana vigència el decret del
1933.
1970
Fou tallat l'hort del Partidor per construir els blocs de
Ripoll. Aquest és un bon exemple de les determinacions
del PGOU del 1962, que permitia fer edificació oberta als
horts de palmeres i assenyalar unes zones especials on
l'especulació i el guany eren 10 vegades superiors que en
la resta del poble.
Entre el 1970 i el 1975 es fan obres d'ampliació de
l'Avinguda de la Llibertat, fins arribar als 50 m
d'amplària. La destrossa de palmeres fou gravíssima i
afectà tots els horts dels seus voltant: el del Torreret, el de
Bèrnia, el de la Torre, el de la Parteta i el del Real.
1972
L'11 d'octubre s'aprovà el PEO dels Palmerars d'Elx, on
s'augmentava la parcel·la mínima a 5 tafulles, i es
dividien els horts en zones però on no apareixien per a res
les palmeres aïllades ni els horts del camp... Un text legal,
que volia fer urbà el sòl dels horts i que en absolut
protegia les palmeres. Amb l'aprovació d'aquest PEO,
l'Ajuntament, féu declarar o jurar als conreadors de
palmeres que "seguiren amb l'ús i costum del bon
llaurador, l'actual cultiu de les palmeres".
1973
El 31 de gener, el Servei Provincial de l'Icona dictà unes
normes per a la "tapà" de les palmeres.
El 26 de febrer un Ordre del Ministeri d'Agricultura
reestructurà el Patronat dels Palmerars, establí les seues
funcions i creà una Junta Local Gestora.
1974
L'1 de novembre es va constituir, a l'Ajuntament d'Elx, el
Patronat dels Palmerars, amb l'assistència del Director
General d'Icona.
1975
El 12 de març es constituí la Junta Local Gestora del
Patronat dels Palmerars. Es van prometre ajudes per als
horts, però l'eficàcia d'aquest organisme fou mínima.
Aquest mateix any l'Ajuntament arrancà la major part de
les palmeres de l'hortet Xequico o del Príncep, que havia
estat plantat el 1957. Aquest hort estava afectat per un
vial planejat el 1962, i mantingut el 1973 i per la
construcció de la Residència Sanitària, que vingué a
trencar el paisatge dels horts del sudest del poble.
1977
La Cambra Agrària Local d'Elx proposà que es deixara els
propietaris en arrancar, transplantar i vendre les palmeres
aïllades del Camp d'Elx. Als horts del límit del terme, la
llibertat per actuar sobre les palmeres seria total, estimant
que així "aquestes zones perifèriques es dedicarien a
establir vivers, amb la qual cosa s'incrementaria el
nombre de palmeres".
1979
Aquest any, l'Ajuntament protagonitzà un nou desastre als
horts: tallà tota la meitat nord de l'hort de Vicentet per fer
l'Estació d'Autobussos. Els troncs de les palmeres mortes
estigueren molt de temps als peus de la Torre dels Vaïllo.
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El 28 de juny, s'imposaren per l'Ajuntament diverses
sancions per arrancar palmeres, cosa que creà malestar
entre els llauradors afectats. L'intent d'evitar la conversió
del Camp d'Elx en una ciutat-jardí obrí aquest mateix
estiu un fossat entre llauradors i ajuntament. L'Associació
Local de Llauradors es queixà al Ministeri d'Agricultura
per les sancions que imposava l'Ajuntament als que
arrancaven palmeres. S'aprofità per demanar un tracte
liberal a la comercialització de les palmeres, així com les
bonificacions fiscals considerades per la legislació.
1980
El 10 de maig el periòdic Información anunciava que "Els
palmerars pateixen una autèntica carnisseria. Cinc-centes
palmeres són destruïdes o transplantades diàriament". El
18 de juny, el periòdic La Verdad deia que "200 palmeres
han estat transplantades des de Puçol a la carretera d'Asp,
per fer un parc de 50.000 m2". Aquestes palmeres
plantades enmig de la serra, i actualment encara visibles,
són el millor exemple de la ignorància amb què la
administració ha tractat sempre el tema dels horts d'Elx.
El 12 de novembre, el Delegat Provincial del Ministeri
d'Agricultura li envià a l'alcalde d'Elx un extens informe
sobre els horts de palmeres, la seua roïna situació, i les
sol·lucions liberalistes que proposaven els organismes
agraris locals. El mateix any del 1980 es feren unes noves
ordenances que tenien voluntat de Pla Especial. La
parcel·la mínima quedava reduida a dues tafulles. Tots els
horts eren urbanitzables i es regulava la tala i
comercialització de les palmeres aïllades. Res més no
canviaven aquestes normes, excepte que l'Ajuntament
devia cuidar alguns horts. Després d'anar a diversos plens
municpals per ser aprovades, foren deixades per estudiarles amb la revisió del PGOU.
1981
L'alcalde d'Elx (com el 1933) fa un altre ban prohibint la
tala de palmeres. Des de l'Ajuntament s'obrin nombrosos
expedients als que tallen palmeres. Intervé el jutjat.
1982
El 22 de gener el periòdic La Verdad donà la notícia de la
(re-) constitució oficial de la Junta Local Gestora del
Patronat dels Palmerars. Com que hom no volia
perjudicar els propietaris la primera cosa que es va
plantejar fou la reducció de la parcel·la mínima per
construir xalets. Més endavant, per no perjudicar a ningú,
s'estudiaria la venda i comercialització de les palmeres.
Mentre que l'alcalde del 1933 proposava al Govern
l'expropiació de tots els horts del terme, el del 1982
opinava que: "La protecció del palmerar només pot donarse protegint els interessos de llauradors i palmerers. Si
hom petén protegir els horts a costa de l'agricultor, està
clar que no ha de tenir èxit. S'ha de perseguir, si no fer
rendable, fer els horts menys gravosos per al palmerer;
que no li coste 500 ptes. El manteniment anual de cada
palmera".
En març, amb la publicació d'un "Manifest dels horts"
sorgí una breu polèmica. L'equip d'urbanistes que
revisava el PGOU plantejà que s'obriren carrers i es feren
cases pel enmig dels horts. Aquesta nova idea féu que
algunes persones d'Elx reaccionaren i s'oposaren al
projecte. Començava la represa de la defensa dels horts de
palmeres. Entre el 1960 i l'actualitat han estat destruïts
nombrosos horts, bé tallant moltes palmeres, bé edificantlos amb xalets, escoles (Salessians, Jesuïtines, Col·legis

Nacionals, etc.), esglésies, hotels, campings, establiments
sanitaris, etc., etc. A la vegada, s'abandonaven
sistemàticament nombrosos horts com els de la Creu, del
Rosari, d'Avellan, etc. Hi destaquen per irrecuperables
l'hort d'Ege i l'hort de la Porta de la Morera.
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"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 d'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."
ALEXANDRE DE LABORDE (1794-1797)
"Creixen i prosperen en alguns paratges del regne les
plantes de cotó i les palmes que per caprici o adornament
es conserven en algun hort; però fer collites importants i
conrear aquests vegetals amb coneixement i cura, només
ho han aconseguit els d'Elx. Destinaren a palmes 1.000
tafulles contigües als edificis de la Vila, que reduïdes a
horts encerclats de parets, formen un bosc circular de
70.000 palmes. Segueix aquesta faixa circular d'horts una
altra més ampla, on hom cultiva blats, barrelles, herbes
alfals i altres plantes útils [...]. Les palmes són o mascles
o femelles, i mai hermafrodites; floreixen per maig i
encara que el mascle diste moltes toeses de la famella, la
fecunda mitjançant l'aire [...]. Naixen les palmes del
pinyol dels seus fruits i creixen lentament. Als tres o cinc
anys poden transplantar-se al lloc on han de romandre. Si
les palmes trasplantades es mantenen verdes i donen
noves fulles és senyal que viuen i han arrelat [...]. Van
creixent i s'alça la tija fins a l'altura de 60 peus [...]. Les
palmes prevalen en un sól terri regat amb frecuència. Es
reguen les d'Elx amb aigua salobre, i estan plantades a sis
peus l'una de l'altra, en files paral·leles tot al llarg de les
sèquies de reg, que fan de límits dels camps, que
s'aprofiten en herba alfals, cotó i altres produccions;
perquè ni les palmes empobreixen el sòl amb les seues
arrels, ni la poca ombra que fan les corones i les tiges
perjudica a la resta de vegetals. No s'ocupa el llaurador de
cavar ni en altres operacions pel que fa al sòl de terra;
però respecte al fruit en practica moltes difícils i
perilloses, precisat a pujar fins a la corona i mantenir-s'hi
sense tèmer el vaivé de la tija ni les agudes espines de les
frondes. Destres i atrevits els d'Elx pugen amb una
celeritat increible, sense més auxili que una forta corda
amb què cenyeixen fluixament els seus cossos i la tija,
sobre la qual recolzen alternativament els seus peus nus,
mentre que amb les mans van elevant la corda fins arribar
a la corona. [...] Es calculen en uns vuit-mil els cons de
palma que anualment el nuguen a Elx per assortir els
mercats de la formosa i preada palma blanca, tan útil per a
certes indústries, així com per solemnitzar el Diumenge
de Rams."
ANTONI JOSEP CABANILLES (1795-1797)
"Quan hom veu aquella multitud d'empinades palmeres
que amaguen els edificis i part de les torres i cúpules de la
vila més populosa del regne, és tanta la sorpresa, és tan
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dolça la sensació, que l'espectador desitja arribar en aquell
nou país, per tal de conèixer a fons el seu valor, la seua
formosor, els seus productes i els seus habitants [...]2. Els
afores de la població són prou deliciosos: en primer lloc
està rodejada d'un bosc extens de palmeres que s'alcen
fins a una altura sorprenent; palmeres que impedeixen que
es veja el poble fins estar gairebé dins d'ell. Des de lluny,
aquesta faixa fa una vista formosa, doncs es destaca com
un punt fosc, com un gran desert. Successivament van
estenent-se faixes circulars d'horta seguides de sembrats
sense reg."
PASCUAL MADOZ (1845-1850)

tafulla de l'heretat, destinada a establir una fàbrica, més
diners que representa tota la finca assentada en el
cadastre. Destroç punible! Criminal atemptat!, conducta
censurable!, perniciós exemple que els Governs devien
d'impedir; que una llei especial, castigar i un poble que
s'envaneix de culte, protestar en massa davant el món
sencer. No fou una cataclisme geològic allò que destruí
l'històric palmerar il·licità, no fou una imperiosa
necessitat militar; foren uns éssers inconscients, uns
individus als qui l'analfabetisme o l'enrunada posició
social portà a centuplicar l'import d'aquell record de
família."
PERE IBARRA I RUIZ (1922)

"El palmerar, espés, infinit i revolt es dreça prop, envaintho tot com una mar [...]. Dins del poble, els carrers
s'interrompen per donar pas als meravellosos horts, per les
banques tapiades dels quals es desborden palmeres,
palmeres, sempre palmeres, i sempre encisadores, sempre
noves; mai la monotonia no porta la fatiga a la mirada."
ANÒNIM, Alicante... (1909)

"Aquest bosc de palmeres no pot considerar-se com un
conjunt d'arbres fruiters que embelleixen i enriqueixen
una comarca. Poden impunement talar-se olivars o
tarongerars si de la seua tala prové l'augment de la
producció o de la riquesa. L'oliverar o el tarongerar
desaparegut en tenen un altre al costat, en aquesta o en
l'altra vessant de la vall, en la conca d'aquest o de l'altre
riu. Amb la seua desaparició potser que el lloc perga
bellesa, però no desapareix l'únic bosc de tarongers,
d'oliveres o de garrofers d'Espanya. En canvi, amb la
destrucció del palmerar d'Elx desapreix l'únic bosc de
palmeres d'Elx i d'Espanya, el bosc de palmeres més gran
d'Europa. Aquest sol fet, la singularitat del cas, seria raó
suficient per estudiar la manera d'evitar la seua destrucció
sense mirar els sacrificis que siguen necessaris. Si
comparem la bellesa del bosc de palmeres d'Elx amb els
preceptes de la Llei de Parcs Nacionals, veurem que està
comprés en l'esperit d'aquesta llei, encara que diferesca de
la moralitat per ella establerta. Considerem-ho des del
punt de vista utilitari. D'Anglaterra, França, Bèlgica,
Rússia, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Nord, Centre i SudAmèrica, rara és la personalitat que ha arribat a terres
espanyoles i que no ha visitat Elx i ha signat en l'àlbum
del capellà Castaño. Pensem en la riquesa que per a
Espanya significa el turisme provocat per l'admiració de
l'únic oasi europeu. No crec que siga igualada per cap
Parc Nacional [...]. L'abundància de treball industrial en la
postguerra d'Europa ha proporcionat als obrers estalvis
que han estat inverits en l'edificació de cases d'una sola
planta destinades al seu habitatge, construïdes en els horts
de palmeres. L'aigua de la societat Riegos de Levante és
per als horts una nova amenaça ja que permet conrear
cultius d'horta, de major rendiment que les palmeres.
Defensar l'existència del palmerar d'Elx limitant
l'expansió urbana de la ciutat és impossible, però a l'oest
d'Elx no existeixen palmeres: el marge dret del Vinalopó
fou un frondíssim pinar, la destrucció del qual és posterior
a la reconquista, doncs el Convent de St. Josep estigué
envoltat de pins que pel nord s'internaven en el terme
municpal d'Asp [...]. El problema de l'eixample urbà
d'Elx, sense tombar ni una sola palmera, és portar-lo als
terrenys de la dreta del Vinalopó. La comunicació amb el
centre és més que suficient amb els dos ponts que
existeixen. Pel que fa als vianants, se'ls abreujaria el
recorregut si hom fera una passarel·la entre el Pla i el
Raval i una altra entre la torre d'Altamira i l'eixample del
marge dret. Tota la superfície, fins el barranc dels Arcs, és
una zona plana, que no exigeix que es fassen moviments
de terres; de subsól sec i sa, de clavegueram fàcil i gens

"Elx, despullat completament dels seus palmerars, havia
arribat al desideràtum de la seua grandesa industrial. Però
el gran rusc estava silenciós. Les fàbriques tancades. Hi
havia hagut una formidable vaga general, en què
triomfaren els obrers. Però després de signat el conveni,
els patrons tancaren el pacte i declararen el lock-out.
Després de mesos sense treball vingué la fam. Demanaren
pa i els donaren bales. Els senyors disfrutaven dels seus
milions mentre el poble assetjat es moria de fam. Una nit
la turba famolenca cremà les fàbriques que li usurparen el
lloc a les palmeres, destruí els edificis dels senyors i es
cobrà tots els seus patiments amb la vida dels tirans. Quan
tot estigué arrasat, la primera disposició del poble
triomfador i senyor d'ell mateix, fou la repoblació dels
antics palmerars. Cada clot que s'obria acollia el cadàver
d'un senyor i li donava vida a l'arbre expatriat que venia a
ocupar el seu lloc, tan injustament arravatat pels seus
antecessors. Els bolxevics es convertiren en l'instrument
amb què la Providència castigava aquells que tallaren el
nostre estimat palmerar."
P. PASTOR MACIÀ (1920)
"Ara li ha tocat la mort a l'hort denominat 'El Palmerar',
que embelleix l'entrada d'Elx per la carretera d'Alacant.
Varis industrials l'han adquirit per tal d'instal·lar-hi
fàbriques. Som partidaris que els nostres capitalistes
fomenten la indústria i el comerç, però això pot fer-se
sense infligir-li a Elx el greu dany de tallar les palmeres.
La part oest de la població no té palmeres i és la més
apropiada per eixamplar el poble. No pot fer res
l'Ajuntament perquè s'acabe tala de palmeres? Cada
palmera que s'arranca és una gota de sang menys en el
cos del nostre poble. I açò no pot consentir-se sense
protesta, perquè la responsabilitat és igual dels governants
com del governats."
NUEVA IILLICE (1921)
"Terrible espectacle és el que ofereix un hort sentenciat a
mort. Allí, un propietari fred i impassible, percep per una
2

Aquest paràgraf, com tots els que segueixen al text original estan
copiats literalment de les Observaciones... de Cabanilles.
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costós. L'únic inconvenient potser siga el cementiri, que
s'aproparà a la ciutat en crèixer aquesta [...]. Limitar el
dret de propietat als amos és un perjudici que se'ls fa en
nom dels interessos de la Nació, però és indispensable.
S'ha de privar els propietaris dels horts de palmeres, del
dret de disposar d'ells lliurement i imposar-los l'obligació
de conservar-los. Però no han de ser només els amos dels
horts els únics que per conservar intangible el bosc de
palmeres, patesquen aquests perjudicis. No procedeix
l'expropiació per la forma en què fou creat, com es manté
i com vegeta el palmerar d'Elx. La solució será introduir
els horts en la Llei de Parcs Nacionals, com a Lloc
Nacional d'interès general o d'utilitat pública; indemnitzar
els propietaris, deixant-los exents de tributacions a l'Estat
i al Municipi; i imposar-los l'obligació de continuar amb
l'ús i el costum del bon llaurador l'actual cultiu de
palmeres."
NICASI MIRA (1924)

"Segueix la tala del nostre palmerar. Inútils són totes les
disposicions que oportunament van prendre les nostres
autoritats per evitar la destrossa d'aqueix arbre admirat:
Oblidan aquell ban que el delegat governatiu dictà en
defensa d'una bellesa natural tan elogiada. Sense a penes
llegir-se el brillant informe de l'enginyer forestal En
Nicasi Mira, que defensava el nostre desenvolupament
urbà sense que es perjudicara el palmerar, la tala continua
despiadosament. Tampoc no ha arribat el moment oportú
per a fer mèrit de l'esperat Decret-Llei del Tresor Artístic
Nacional del 1926. Entre la gasolina que facilita la
destrucció de les nostres meravelles, la destral que arrasa
terriblement els vegetals gegants i el negre porvenir que
els ofereix a les ciutats obertes i "lliures" la bomba
incendiària que impunement llancen els avions de
combat, bonica finalitat social ens espera als humans!"
PERE IBARRA I RUIZ (1931)

"Encara perdura entre nosaltres la palmera i mai cessaria
d'encomiar les 360 maneres d'utilitzar un arbre tan
meravellós que enumera una cançó persa. Perdura, ho
torne a dir, malgrat el poc cas que se li fa en la nostra
època a la seua reproducció i malgrat la sòrdida avarícia
(destral, "progrés indocte") que l'amenaça amb la tala
inevitable amb el pretexte de fer noves urbanitzacions
insalubres, insòlides, raquítiques i antiestètiques, quan no
per a la construcció d'axatats pavellons destinats a
greixoses fàbriques enmig d'aquest vistosíssim i maragdí
joiell il·licità, en l'interior d'aquest meravellós bosc
d'esveltes palmeres."
PERE IBARRA I RUIZ (1926)

"Dificulteu l'edificació de barris entre els palmerars;
afavoriu aquells que construesquen al Pla. Eviteu la
construcció de fàbriques dins dels horts. És antiestètic,
antihigiènic i antipatriòtic. Res minora el crim de lesa
pàtria que esteu cometent, valguts d'un títol de propietat
que us empara, encara que no us autoritza a cometre un
disbarat semblant [...]. Es pot i s'ha de progressar,
escampant el natural desenvolupament de la població que
ens empenta, fundant aqueixes fàbriques, sense arrancar
una palmera, en la planissa de la Casa Blanca, on els aires
que corren són més purs, on el terreny és més econòmic,
l'alineació més lliure [...]."
PERE IBARRA I RUIZ (1931)

"No l'activitat de l'acció oficial, sinó les circumstàncies
econòmiques un tant angunioses, sembla que van a evitar
que més horts de palmeres siguen abatuts per fer casetes
de planta baixa. Els pisos sense llogar són abundants; ha
desaparegut la febre de l'edificació; les palmeres, per una
temporada, és probable que no siguen víctimes de la
destral destructora."
LEVANTE (1926)

"L'alcalde d'Elx publica un full dirigit al Ministeri d'Obres
Públiques, presentant solucions i demanant empar per
defensar la riquesa del nostre palmerar. No estem d'acord
amb les conclusions perquè suposen un pla diabòlic, sense
que s'albire el final, i una càrrega onerosa per al nostre
municipi. Les palmeres s'han de defensar siga com siga,
però mai a costa dels propietaris. L'Estat té que portar el
seu òbol en aquesta empresa juntament amb els amos, que
ja sacrifiquen els seus interessos renunciant a vendre el
seu hort per edificar [...]. No s'ha d'arribar a l'expropiació
dels horts que tan costosa resultaria per a tots i que li
originaria a l'Ajuntament serioses difucultats per a
administrar-los i tenir-ne cura. El problema es resoldria:
1.Declaració de Lloc d'Interès Nacional per als horts de
palmeres.
2.Que una comisió cense els horts, superfície, propietari,
valor dels terrenys edificables colindants, etc.
3.Subvenció estatal de manera que la renda i aquesta
subvenció representen el 8% (deduïdes les càrregues de
contribució i les despeses de conservació) del capital
assignat a cada hort com a valor que li pertoca.
4.L'Ajuntament no permetrà eixamplar-se pels horts i no
aprovarà els plànols que amb tal fi li siguen presentats.
5.Vigilància municipal perquè les palmeres que
s'assequen o es caiguen siguen replantades pel propietari."
PATRIA (1933)

"Elx està totalment rodejada per un bosc de palmeres. La
població creix per la seua indústria i el seu comerç, i les
palmeres cauen a colp de destral. Tanmateix, per cada
palmera que es talla per edificar, se'n planten 10 en el
camp. Hi ha molts horts joves en els camps del migdia.
Les palmeres ocupen en l'horta major d'Elx unes 1.000
tafulles. Cada tafulla conté unes 68 palmeres. El
rendiment de les terres que hi ha entre les palmeres no es
compta, doncs només s'arrenden pel sòl en sí, ja que el
cultiu de la palmera absorbeix allò que aquest sòl
produeix. El cultiu de palmera comprén unes 45.000
hectàrees en les terres baixes del Segura i del Vinalopó. A
més de les 950 o 1.000 tafulles de palmeres que hi ha en
la partida dels Horts i Molins, hi ha unes 500 tafulles més
en la resta del Camp d'Elx. El valor en venda entre dues
terres conlindants, una de terra blanca, i l'altra de
palmeres, és molt variable, segons l'edat de les palmeres.
Si les palmeres estan en plena producció i la plantació es
féu bé, el valor de l'hort és deu vegades major que el de la
terra blanca."
MUÑOZ PALAO (1928)

"ELS PROPIETARIS D'HORTS DE PALMERES
S'ADRECEN AL PRESIDENT DE LA REPÚBLICA:
Com a fills d'Elx, com a amants de la nostra terra i
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palmerars5".

conreadors d'aquests arbres, ens associem en aqueixa
campanya en pro de la conservació d'una cosa que és per
a nosaltres sagrada [...]. Bons siguen els desijos de la
Corporació de prohibir la tala de palmeres i d'acabar la
marxa [sic] d'uns quants propietaris desaprensius. Bé està
que hom dicte mesures perquè els horts no decresquen,
sinó que augmenten. I que siga creat un patronat que
impose fortes sancions i obligue a replantar les palmeres
que es caiguen per causes fortuïtes [...]. Però els horts a
les nostres mans. L'intent d'expropiació és injust,
immerescut i vexatori. Només disculpable per l'amor a
Elx. Quina culpa tenim els propietaris que hem conservat,
conservem i conservarem els nostres horts perquè se'ns
castigue amb aquest espoli, infamant perquè ens suposa
indignes de posseir el patrimoni artístic dels nostres
avantpassats. Els horts necessiten molta atenció. D'aquí la
gran parcelació d'aquestes propietats. Hi ha conreades en
tot el municipi unes 325 hectàrees. Cada propietari té, per
terme mitjà, una hectàrea o hectàrea i mitja3. Que els horts
siguen i l'atenció del propietari que té cura del planter són
els motius de que encara es conserven. En la majoria de
cassos, el propietari viu a s'hort; són pocs els horts que
estan arrendats4. Que es restrinja tot allò que es vullga i
que es limite en quant siga de dret la propietat, però de
cap de les maneres s'intente la municipalització dels horts
de palmeres, perquè colectivitzar-los seria funest per a la
seua conservació.
EL ILICITANO (1933)

PERE IBARRA I RUIZ (1933)
"És un deure del Govern, per la Constitució de la
República Espanyola, protegir els llocs del territori
nacional notables per la seua bellesa natural i pel seu
reconegut valor històric i artístic. Aquest deure es fa més
imperiós quan tals riqueses estan a punt de desaparèixer i
l'opinió cultural i artística espanyola assenyala
unànimement el perill, tot i sol·licitant que promptament
es remeie. Aqueix és el cas que actualment es presenta
amb els palmerars d'Elx, on les tales persistentment
continuades durant els últims anys, per no existir cap
disposició legal que pose coto a la cobdícia individualista
dels propietaris, vénen destruint un tresor tan bell d'art i
cultura, excepcional en Europa [...]. Per les raons
exposades, el President de la República, a propòsit del
Ministre d'Agricultura, Indústria i Comerç, i d'acord amb
el Consell de Ministres, ha tingut a bé disposar:
[segueix el text del sis articles]
Donat en Madrid a vuit de març del mil nou-cents trentatres.
Niceto Alcalà-Zamora y Torres. El ministre d'agricultura,
indústria i comerç, Marcel·lí Domingo i Sanjuan."
NICETO ALCALÀ-ZAMORA (1933)
"Les cases que es veuen pel camí són de parets fràgils
d'algeps, que en un principi, acabades de fer les cases, és
blanc; però que després es posa rogenc, daurat pel sol.
L'aire de vegades va rosegant les parets; soscava la paret
blana, en algeps que són fluixos, i només deixa la part
dura; de manera que tot al llarg d'aquests murs
trencadissos es veuen milers de piquets de cristalls que
rellueixen sota la viva llum solar."
JOSEP MARTÍNEZ I RUIZ, AZORIN (1941 ?)

"Aquí l'única cosa que derruïm són els horts de palmeres.
Així, no fa molt que el nostre municipi autoritzà la total
extinció de l'hort del Murciano, malgrat ara clame davant
el Ministre d'Instrucció Pública per demanar la protecció
dels nostre palmerars."
EL ILICITANO (1933)
"DAVANT LA NOVA CASA DE EL PALMERAR:
Quatre parets alçades en 24 hores han empresonat unes
altres tantes palmeres i ens han ferit profundament, quan
ja s'havien dictat disposicions per a la intangibilitat del
nostre arbre famós. No s'entén que l'Ajuntament haja
donat permís per a l'edificació d'una nova casa en 'El
Palmerar', empresonant en el seu recinte d'uns 40 m2 unes
palmeres. Manifestem la nostra més enèrgica protesta per
aqueixa barraca que tant enlletgeix la principal entrada de
la ciutat."
EL ILICITANO (1933)

"Tot el palmerar d'Elx és una resta d'èpoques remotes,
podent-se dir que les magnífiques palmeres que avui
retallen amb els seus plomalls el màgic blau del cel
llevantí, constitueixen el bell llaç que uneix el present de
la ciutat amb el seu passat medieval [...]. Per allò exposat,
vistos els informes de la Reial Acadèmia de Belles Arts
de San Ferbando i de la Comissaria General del Servei de
Defensa del Patrimoni Artístic Nacional, a proposta del
Ministre d'Educació Nacional i prèvia deliberació del
Consell de Ministres, dispose:
[segueixen els dos articles del Decret]
Així ho dispose pel present Decret donat a Madrid a vinti-set de Juliol del mil nou-cents quaranta tres."
FRANCISCO FRANCO (1943)

"Concluesc aportant la feliç notícia, per a mi tant
destacada, que s'ha dictat ja una disposició especial que
servesca d'escut infranquejable per a La defensa d'aquests

"El palmerar el veiem de seguida, obrigant la ciutat pel
nord, l'est i el sud: un bosc de plomalls zumzejant-se,
remorós en la brisa, verde sobre la implacable tela blava
del cel. Hom pensa en els àrabs, no pot evitar-ho; el
decorat encaixa perfectament en el tòpic [...]. En realitat,
el palmerar està dividit en horts, tancats per parets o
bardisses; dins dels horts la terra està dividida en
parcel·les quadrades, en els marges de les quals, vora les

Els horts tenen entre 10 i 70 tafulles (una tafulla equival a 953 m2).
Encara que el terme mitjà de la propietat era prou més alt del que l'escrit
deia, es significatiu constatar que allò que aleshores es considerava com
una petita propietat, doncs es veia des d'un punt de parcel·les de "ciutat
jardí" d'una o cinc tafulles previstes pel planejament dels anys 50 i 70.
En aquests anys, els horts havien deixat de mirar-se amb ulls agraris per
a veure'ls amb ulls d'inversió humana.
4
Aquesta afirmació no és certa. Durant els anys 30, la major part dels
horts encara estava en mans de les últimes restes de la noblesa absentista
i d'una burgesia adinerada que els tenien arrendats. La compra dels horts
pels arrendataris es produí durant els anys 50 i 60.
3

5

¡Ai del pobre Pere Ibarra, si alçàs el cap i veiés com ha continuat fins
avui mateix (1982) la trista i vergonyosa destrossa dels horts de
palmeres d'Elx!
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sèquies creixen les palmeres deixant l'interior dels bancals
per a conrear blat, panís, cotó, llegums, magraners... Elx i
les seues palmeres han suscitat molta literatura. Aquells
camins ombrejats, la terra blanquinosa, les palmes
malencòniques, les cases de terrat pla, les atzavares i les
figueres de pala dels ribassos, el sol implacable, recorden
un clitxé moro o palestinià: Orient. La ciutat, amb les
seues avingudes modernes i el seu esforç industrial, ho
desmentirà. 'No es passeja impunement sota les palmeres'
deia Goethe. Sota unes altres palmeres el passeig pot
contagiar indolència o llanguiment. A Elx, en canvi, la
palmera té quelcom de figura incitant, de dispar cap
amunt, viu, de vol esgrimit. A mi, m'ho sembla. I ben
mirat, a la vora, el poble pletòric i emprenedor em dóna la
raó."
JOAN FUSTER I ORTELLS (1962)

perspectives immobiliàries el 1933 [...]. Els habitants
d'aquesta ciutat no podem consentir de cap de les maneres
que es facen projectes on d'una forma Brutal es contempla
la tala de palmeres per fer qualsevol mena d'edifici [...].
En cap moment cap instància de poder ha parlat del
manteniment, de la repoblació, de l'extensió dels horts de
palmeres. No es parla dels milers i milers de palmeres
joves de propietat muncipal i pública que no estan
preparades per a omplir el Camp d'Elx per culpa de la
secular desídia de l'administració. No es parla de com es
rebleixen les sèquies i es tapen els partidors de reg
tradicional. Ni de com els veïns s'apropien de moltes
sèquies o les utilitzen com a clavegueram [...]. Que
aquells a qui els toca fer-ho, prenguen d'una volta una
clara positura de respecte a la història i als avantpassats
del nostre poble. Que es repecten els horts existents i es
facen noves plantacions de nous horts que d'aquí a unes
dècades ens demostren que hem estat civilitzats. Aquesta
és una crida angoixosa contra la destrucció dels horts de
palmeres d'Elx, contra la seua progressiva degradació,
abandó i desaparició. Els horts d'Elx, les palmeres, les
estructures de camins i de sèquies, el paisatge que
conformen, l'organització humana i territorial que han
originat... és un patrimoni comú de tots."
JAÉN, SEVILLA I D’ALTRES (1982)

"Avui en dia s'ha pres consciència del problema i s'ha
produït un canvi de mentalitat, fruit de l'evolució de la
cultura al nostre país. L'il·licità a mitificat la palmera,
adonant-se de la seua riquesa i del seu valor artístic i
turístic. Pot comprovar-se que el conjunt del palmerar té
més palmeres que quan es dictà la primera disposició
proteccionista, molts milers de palmeres més,
particularment fora del casc de la població, i per suposat
en un nombre superior a les que van desaparèixer [...]. El
palmerar d'Elx ha d'entrar en un procediment urbanístic
que el defense i desenvolupe segons les urgents
necessitats de la ciutat. El cinturó de palmeres té per al
nostre segle industrial un caràcter sedant que permet fer
d'Elx la ciutat amb major capacitat verd del món. [...]
transformar els boscs de palmeres en verds públics o
privats no implica la destrucció del propi bosc, com
ocorreria en un altre tipus de vegetació, desordenada i
irregular, on els traçats viaris s'haurien de fer amb la
desaparició de molts arbres. [...] la Corporació té
programat anar comprant per a Parcs Públics tots els horts
de palmeres inclosos dins el perímetre urbà, excepte els
que s'hagen de dedicar a altres finalitats, tals com
col·legis [...] però les zones verdes poden comprendre
també terrenys de propietat privada [...] tenint en compte
que els espais verds privats no han de ser cedits al
Municipi ni han de fer-los seus els Ajuntaments [...]."
PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DELS PALMERARS (1972)

"A les palmeres d'Elx, que les estan matant.
II. HORTS DE PALMERES.
El cantereller baix de la porxada. Cànters,
botiges, noms de l'aigua. Aigua d'aljub, del riu.
Canterets, botijons; un tapetet de randa
baix del plat que arreplega l'aigua que s'ha vessada.
Els portons i les sèquies; el reg d'aigua salada;
El prim cabal, dels marges la segaïsa aparta;
tamarits del pantà, set de baladres porta,
un preludi de palmes cap al cel, colps de llança.
Terongers, llimoners, jardins de roses àrabs;
cestellestes de dàtils, plats de figues de palma,
blancs de ramassos mascles, suor de les mans, càlida.
III. AGOST
Les cigales d'agost. Les vespes. Figueres.
Ametllers. Mangraners. El silenci malalt
d'aquests horts de palmeres calents, llepats per l'aire.
Pou trencat de cigales. L'aigua fresca a gallet.
Falzies del crepuscle amb el niu sota el ràfec.
Piuladissa d'ocells que es confon amb colors,
amb la rosa rompuda del sol; llunes d'estany
fan de plata les serres, tot el jorn de taronja,
s'inventen grills que canten i omplin nits de sorolls
en la freda rosada del corral. Estels negres.
Cigales del migdia ara en hores de sesta;
el quemenjar de tot el dia al cabasset.
La tapà. L'escarmonda. Feixets de palma seca.
Dinars de feina a l'ombra de l'olivera gran."
GASPAR JAÉN I URBAN (1982)

"Ja no són només els arrancaments massius del Camp
d'Elx, l'abandó des de fa varies dècades d'alguns horts, la
comercialització de palmeres per corredors i viveristes
sense escrúpols, al marge de la llei. La febra d'arrancar
palmeres amenaça cada vegada més amb arrasar i destruir
un patrimoni conservat –amb dificultats i amb cura a la
vegada– durant moltes generacions. ¿Convertir els
formosos horts de palmeres d'Elx en vulgars zones
residencials, amb vivendes emparellades per als nous rics
d'aquest poble? Cap justificació pot explicar ni excusar
plantejaments d'aquest tipus, dignes dels anys 10 i 20
d'aquest segle [...]. L'especulació amb els solars urbans, la
conversió del Camp d'Elx en una immensa ciutat-jardí
(cosa de bojos) i l'especulació amb part dels horts de
palmeres que podien 'edificar-se', han fet que els
propietaris, que en alguns cassos defensaren els horts
contra les cacicades de l'anterior alcalde, s'hagen convertit
en els vells propietaris que van veure truncades les seues

"La destrucció continua i sistemàtica dels horts només
pogué ser parada per una sèrie de factors:
1.Un cert manteniment de l'activitat industrial que frenà
les necessitats de sòl de terra.
2.La possibilitat de construcció al marge dret del riu.
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3.El moviment proteccionista encapçalat per Pere Ibarra,
que originà el Decret de Protecció del 1933.
4.Un cert respecte per part dels mateixos propietaris en
conservar el símbol de la ciutat.
5.Les condicions de la Guerra d'Espanya i la postguerra
(fam i escassetat de matèries primeres) que van fer
rendable el cultiu de la palmera des d'un punt de vista
econòmic
[...].
La problemàtica actual del tema parteix d'una situació de
despreci públic pel mateix concepte d'horts de palmeres i
d'un sistema de privilegis que s'ha generat una
consciència que només els propietaris no afavorits han
carregat amb la resposabilitat de la supervivència del
palmerar [...]. Les Ordenances Especials de l'Hort del
Xipreret i de l'Hort de la Porta de la Morera,
possibilitades pel PGOU del 1962, vingueren a consagrar
la destrucció de dos horts de palmeres i són exemple de
despreci oficial pel mateix concepte de palmerar.
Aquestes ordenacions són injustificables en la separació
que fa el pla dels altres horts. Sempre foren considerades
per la resta dels propietaris com un insult. Pels anys 197073 hi hagueren denúncies contra aquestes excepcions, i es
deia que existien 'horts de butlla i de burla'. El Pla
Especial dels Palmerars donà un nou pas en el
deteriorament del respecte pels horts. El Pla s'orientà
fonamentalment des d'una perspectiva urbanística i no féu
cas de la problemàtica que hi havia al carrer: no es dubtà
en cap moment que l'existència dels horts estava prou
garantida per la vigilància de la Direcció del Districte
Forestal d'Alacant i pel respecte dels il·licitans per les
palmeres. Les classificacions estaven repartides sobre el
plànol d'una forma 'graciosa i graciable'. I tenien en
compte més el nom del propietari que una divisió
funcional de l'espai. Aquest fet ha estat un motiu constant
de reivindicació pels menys agraciats. La coincidència de
les qualificacions de 'verd social' (on podien fer-se xalets)
amb noms i cognoms de persones d'alguna forma
relacionada l'aleshores alcalde Vicent Quiles, donà lloc a
un fort enfrontament entre l'Ajuntament i els propietaris
[...]. A part d'quests privilegis, la política urbana respecte
als horts partia de dos objectius: situar els equipaments
d'Elx en l'espai que ocupaven els horts de palmeres i
comprar uns terrenys més barats que en qualsevol altre
lloc urbà. Açò generà tants conflictes com solucions:
encara que des del punt de vista de la gestió, l'adquisició a
un preu reduït d'un sòl susceptible d'ésser utilitzat per a
equipaments, podria ser qualificada d'òptima, des de la
perspectiva de protegir els horts, pot ser qualificada d'un
fracàs. La Residència Sanitària; l'Institut de l'Assumpció;
l'Institut Laboral; el Col·legi del Palmerar; l'Estació
d'Autobussos... han trencat des d'una perspectiva
institucional allò que era un patrimoni nacional de difícil
recuperació."
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ (1982)
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i els xalets han trencat l'estructura dels horts. [fig. 56]
Horts de palmeres al nord del poble. Vista des de ponent.
En primer terme estan el Pont de Ferro i el Molí del Real.
Darrere, el Parc Municipal i més endarrere, les fàbriques
construïdes en la primera meitat d'aquest segle entremig
dels horts i pròximes a l'estació del tren. A la dreta, els
barris sorgits al voltant de la carretera d'Alacant, que
separen els horts del nord i de llevant del poble.
Fotografia dels anys 50. [fig. 57]

"Plànol i alçat de la casa típica d'Elx. Partida del Lleó".
Tipus i evolució de la Casa del Camp d'Elx, segons Seijo.
És erroni, tanmateix, suposar que la casa amb coberta de
teula siga evolució d'una casa més primitiva idèntica però
amb terrat. Són dos tipus diferents, i el primer
relativament modern. A la planta li manquen parets de
càrrega (veure la casa de l'hort del Sol). SEIJO, F.:
Arquitectura alicantina: la vivienda..., vol. II, làm. s/n, p.
58-59. [fig. 50]

Horts de palmeres entre la carretera d'Alacant i el Camí
Vell de Santa Pola; vista des del sudoest. En primer terme
els horts de Manxon i del Cura. A l'esquerra, el Barri de
les "Patades"; més amunt les fàbriques de la carretera
d'Alacant. Al fons, el Barri de la Llotja. Les construccions
de "prestigi" encara no havien envaït els horts que
conservaven el seu valor productiu agrícola. Fotografia
dels anys 50. [fig. 58]

Horts de palmeres de la ciutat d'Elx, segons L'Oficina
Tècnica Municipal. Plànol del 1981, reproduït a la revista
Festa d'Elig del 1982. En aquest document, per primera
vegada, hom reflexà exactament tots els horts immediats a
la ciutat, assenyalà el seu perímetre i replegà la toponímia
coneguda. La base cartogràfica és la d'un vol aeri del
1980 fet per l'Ajuntament d'Elx. [fig. 51]
Horts de palmeres de la ciutat d'Elx, segons l'Oficina
Tècnica Municipal. La base és del Pla general del 1962.
Hi ha 86 horts localitzats en l'interior de la carretera de
circumvalació d'Elx. Les seues dimensions són molt
variables: hi ha grans horts com el del Rosari o el de la
Torre i d'altres petits, com el del Cura o el de Motxo. La
major part d'aquest horts ha perdut el seu ús agrícola per a
convertir-se en jardins públics, jardins privats, escoles,
hotels, etc. Molt d'ells estan assecant-se. Aquesta
transformació del seu valor d'ús i de la seua fesomia a
delmat les palmeres, que estan desapareixent d'una forma
accelerada des de fa quinze anys. [fig. 52]

Vista aèria dels horts de palmeres de llevant de la ciutat
històrica. En primer terme està el col·legi dels Salessians,
darrere la Filadora i l'hort del Cura i a l'esquerra, el barri
de les "Patades". Fotografia dels anys 50. [fig. 59]
El treball en els horts de palmeres: el menador i el filador
fan corda en els llargs corredors i en els bancals entre les
palmeres. Fotografies devers el tomb de segle. [figs. 6061]
Curiós exemple d'arquitectura popular i efímera feta amb
els materials de les palmeres: un barracó fet de palmes i
troncs davant la balsa. L'home encén un cigarret.
Fotografia devers el 1900. [fig. 62]
Vet aquí dos interesantíssims exemples de construccions
fetes amb els materials de la palmera: "El Triaor" i "Un
aduar en Elche". Garrots, troncs de palmera, palmes
seques i palla o cànem són les matèries primeres.
Fotografia devers el 1900. [figs. 63-64]

Els horts de palmeres de llevant i de migdia de la ciutat
històrica, el 1952. Es veu la trama de camins, la diferent
configuració dels bancals i de les tires de palmeres segons
els horts, i l'inexistència d'edificació, si exceptuem la casa
i algun magatzem. Ara hi ha col·legis, xalets, hivernacles,
esglésies, etc., etc. que han desfigurat la trama agrícola i
el paisatge. [fig. 53]

Arquitectura popular dels horts de palmeres d'Elx, de
volums cúbics i terrats plans. Moltes vegades hi havia
sobre les portes escuts pairals. Els camins eren de terra i
de pols, hi havia rodes de molí i d'almàssera. Fotografies
devers el tomb de segle. [figs. 65-66]
Arquitectura popular dels horts de palmeres d'Elx. Cases
del Clot de les tres, vora la Sèquia Major, que encara
estan dempeus però en un estat lamentable. Fotografies
del primer quart del segle XX. [figs. 67-68]

Els horts de palmeres del nord d'Elx devers el 1975. Era
de gran importància l'estructura que configuraven les tires
de palmeres al voltant dels bancals quadrangulars. [fig.
54]

Arquitectura popular dels horts de palmeres d'Elx. Les
dones llavant a les sèquies. La de baix correspon a l'hort
de Maia, vora el Clot de les tres. Fotografies devers el
1900. [figs. 69-70]

Els horts de palmeres de l'est d'Elx devers el 1975. La
política d'utilitzar els horts per a equipament i d'envoltarlos de poble ha estat una nova forma de destrucció, en
subratllar la utilització urbana del sòl de terra. [fig. 55]

Arquitectura popular dels horts de palmeres. Cases de
l'hort de Baix i de l'hort dels Molins. La primera fa temps
que fou derrocada. Fotografies devers el 1900. [figs. 7172]

Vista aèria dels horts de palmeres immediats a la ciutat
pel nord, devers el 1975. Hom pot distingir les grans
taques destructores del passeig de l'Estació, de l'avinguda
de la Llibertat i de les fàbriques dels camins de Candalix i
dels Molins. Es veu també perfectament com la jardineria

Camí anb horts de palmeres. BME, Cabezas y Cabeceras,
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A-52, E-1, R-62. Fotografia de principi de segle, per Pere
Ibarra. Podria tractar-se del Filet de Fora vist des del sud
o de l'hort de Gil. [fig. 73]

dempeus fins a principis dels anys 60. La seua
desaparició, com la de la Glorieta, fou un colp duríssim a
la memòria col·lectiva i al patrimoni artístic d'Elx. Tot el
món estimava aquell passeig alt i pensava que era bonic.
Ningú comprengué les desmesurades ànsies de modernitat
que portaren a la seua destrucció. El passeig alt era un
element típic del tomb de segle. En la part alta, tenia un
banc de pedra de punta a punta, a cada costat; i fanals,
sobre peus també de pedra, semblants als del Pont Nou.
Al sud hi havia una gran escalinata; la del nord, enfront
de l'Estació, era menor pel desnivell que el carrer tenia
entre un extrem i l'altre. A cada costat del passeig hi havia
un camí per als carruatges; els horts de la Mare de Déu,
als dos costats, estaven defensats per tanques d'aromer,
que en florir s'omplien de boletes grogues, com de vellut.
Supose que les pedres del Convent de Sta. Clara, que tots
els tractadistes diuen que foren utilitzades al passeig del
1888, degueren tornar a ser utilitzades per fer el passeig
alt. Arquitectònicament hi destacaven els bancs, els peus
dels fanals, i tots els motius ornamentals modernistes, fets
sobre dibuixos de Pere Ibarra, que eren d'una gran bellesa
i dignitat formal, molt acadèmics. Després de la
destrucció del passeig devers el 1960, tot el material fou
llançat, i les peces de pedra estigueren molts anys enfront
de l'escorxador, a l'aire lliure, desfent-se, en l'hort de la
Torreta. L'arquitecte Serrano i Peral les rescatà i les
col·locà als jardins de l'hort del Gat –aleshores de
propietat particular, ara de l'Ajuntament–. Amb les
làpides, els pilars i els relleus formà diverses
combinacions de ruïnes romàntiques. Actualment la pedra
arenisca s'ha erosionat, fins al punt que ja no es veuen
molts dels motius que dibuixà Ibarra. Especialment
danyades estan les peces amb els escuts, col·locades a
l'entrada de l'hort.
Per a substituir el passeig alt, l'arquitecte Pérez i Aracil
projectà un passeig prou digne, amb la voluntat de
"modern". Aquest passeig dels anys 60 (ja estava acabat
el 1964) és inscribible dins la represa del moviment
modern de després de la postguerra que fou impulsada i
propiciada per les necessitats econòmiques i possibilitada
pel boom industrial d'aquesta època al País Valencià. El
protagonisme de la calçada –excessivament ampla–, la
asimetria de la planta, els extrems curvilinis i la jurdineria
sense cap arbre ni arbust –només amb cactàcies– és propi
dels "moderns" allunyats dels centres culturals, però que
encara intentaven fer una obra digna cap al 1960. Amb
aquest passeig, que té una excessiva superfície destinada a
l'automòbil (protagonista del conjunt, mentre que el
vianant ho era del passeig alt) i una jardineria agressiva,
sense arbres d'ombra ni palmeres –només cactus i gespa–
s'acabaren a Elx les reminiscències de la jardineria
romàntica i modernista present al Parc Municipal, a l'Hort
del Cura, a la Glorieta, al Passeig de les Eres, al Passeig
de l'Estació, al Passeig de les Germanies, etc.

Tanques d'obra dels horts de palmeres: el Camí dels
Molins i el camí d'Alborracat. Parets d'algeps, curves,
vora les quals corren les sèquies. Fotografies del primer i
del segon quart del segle XX. [figs. 74-75]
Vista aèria de les fàbriques que durant les primeres
dècades d'aquest segle acabaren amb nombrosos horts de
palmeres, amb les seues grans necessitats d'espai. En
primer terme està el passeig de l'Estació. Darrere es veuen
les fàbriques dels camins de Candalix i dels Molins, la
fàbrica de la Farina i alguns magatzems de l'estació del
ffcc. Fotografies devers el 1960. Ja s'havien construït les
piscines del Parc Esportiu, i havia desaparegut el passeig
alt. [figs. 76-77]
Dos moments d'una destrossa: la tala de l'hort de palmeres
de la Barrera per a fer-hi cases, i palmeres arrancades de
l'hort del "Monesillo" per fer un zoològic. La primera és
del 1920. La segona del 1982. [figs. 78-79]
Un camió carregat de palmeres. Les máquines retroexcavadores arrancant-ne. Els clots i palmes i cascabots
per en terra. Una imatge gens insòlita pel Camp d'Elx, que
suposa la destrucció –definitiva?– d'un patrimoni
mil·lenari. Les transformacions agrícoles, l'ús urbà del
camp, el valor ornamental de la palmera i la gran
desculturalització produïda per quaranta anys de
dictadura, són fenòmens que estan en la base de la
destrucció dels horts durant els anys 70 i 80. [fig. 80]
A-1
DENOMINACIÓ: PASSEIG DE L'ESTACIÓ
AUTOR: El passeig romàntic fou dissenyat pel mestre
Pere León i Navarro; el passeig modernista, per
l'arquitecte Josep Guardiola i Rico; el passeig existent
en l'actualitat és de l'arquitecte Santiago Pérez i
Aracil.
ÈPOCA: Aquesta avinguda fou oberta el 1884. La
primera reforma, que la convertí en un passeig, és dels
anys 1888-1891. La segona reforma, que féu el
"passeig saló", és del 1902. La tercera reforma, que el
deixà conforme està ara, és del 1960.
DESCRIPCIÓ
La primitiva senda de Granyana, que eixia d'Elx cap al
nord travessant els horts de palmeres, fou convertida en
una gran avinguda pel concessionari de les obres del
ferrocarril d'Alacant a Múrcia, quan fou construïda
aquella linea, el 1884. Entre els anys 1888 i 1891 es féu
un passeig, que devia ser pla, però amé pels arbres que es
van plantar; probablement era un passeig romàntic, només
amb arbres i bancs, amb el sòl de terra. Es van posar oms
i terebints i bancs. Llàstima que les palmeres dels horts
foren tallades perquè podien haver estat la millor arbreda
del passeig.
Uns anys després, el 1902, l'Ajuntament decidí fer un
altre passeig. Aquest passeig estava elevat i es mantingué

TOPONÍMIA
Aquí estigué el Portell de Granyana, eixida d'Elx cap al
nord que prenia el nom del propietari de l'hort on estava
situat, Pere Granyana, que fou missatger del Consell
d'Elx. El nom popular del carrer ha sigut sempre, i
segueix sent, el de Passeig de l'Estació. Des del 1895
s'anomenà durant un temps Passeig de la Princesa
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d'Astúries. Amb aquest nom el cita Pere Ibarra a la seua
Historia... d'aqueix any. El 1931, i durant la Segona
República Espanyola, s'anomenava Passeig del 14 d'abril.
No sé des de quan duu l'actual nom oficial d'Alfons XIII,
probablement des dels anys 20. Aquest rei ha fet fortuna a
Elx perquè hi té dedicat, a més d'aquest passeig, un carrer
al barri de Sant Miquel. Una política de recuperació de la
toponímia pròpia i popular d'Elx hauria de retornar-li el
nom viu, amb què el coneixem tots el del poble: passeig
de l'Estació.

morisc", construït on estava el Portell de Granyana, al sud
del passeig de l'Estació.
1910
Al periòdic La Libertad, un article opinava que "el
passeig de l'Estació ha resultat una cosa basta i li ha llevat
la vista al poble". Diu que costà uns 6.000 duros.
1931
De novembre és un projecte fet pel tècnic municipal
(supose que l'aparellador Quesada) titolat "de reparació
del passeig del 14 d'abril". Hom parla del mal estat de la
superfície, molt irregular per les successives reparacions
amb arena. El projecte proposava pavimentar l'andana del
passeig, revocar i enlluir els paraments laterals, reparar
els bancs, i reparar i pintar les parts metàl·liques.
1944
De Juliol és un "Projecte de reparació de l'avinguda de
l'Estació, fet per l'arquitecte Antoni Serrano i Peral, on
s'inclouen uns plànols molt interessants de la planta i la
secció del passeig alt.
1960
Devers aquest any fou destruït el passeig alt, que fou
substituït per una calçada asfaltada, una voravia al costat
de llevant i un passeig, amb pis de pedra i un parterre
central, ple de piteres i altres cactàcies. El sòl de terra
s'entapissà amb gespa. El 1964 ja eixia una foto d'aquest
passeig a la revista Festa d'Elig.
1968
Amb la data d'abril apareixien documents d'un "Projecte
de pavimentat amb aglomerat asfàltic de la plaça del
passeig de l'Estació". Però en aquesta data ja havia
desaparegut el bellíssim passeig alt modernista, i Elx
estava embarcat en un decenni que taparia amb asfalt fins
els més allunyats racons de la ciutat.

CRONOLOGIA
1884
S'inaugurà la línea del ferrocarril d'Alacant a Múrcia.
L'estació estava al nord de la Vila, enmig dels horts de
palmeres. Per comunicar l'estació amb Elx fou derrocada
la casa núm. 21 de les casetes de la Mare de Déu, on
estava el Portell de Granyana. La senda del mateix nom
fou ampliada; el concessionari del ferrocarril hi construí
l'avinguda de l'Estació, que després seria passeig. Ibarra
dóna aquest mateix any per al seu traçat, éssent Alcalde
Andreu Tarí. Segons Ibarra, el passeig "fou permutat amb
l'eixida o pas antiquíssim que teníem els d'Elx per
l'anomenat portell de Granyana, que tenia l'entrada per la
casa núm. 21 de les Cases de la Mare de Déu".
1888
S'inicià l'urbanització de l'avinguda de l'Estació. Es van
comprar oms, terebints i bancs. Per a la construcció
s'ocuparen terrenys del vincle del Dr. Caro, en una
amplària de 30 m. Per a les obres de pedra s'utilitzaren els
carreus del Convent de Sta. Clara, de la Corredora, que
probablement foren reutilitzats en el passeig alt el 1902.
Una altra notícia dóna per a aquest reforma el 1891 i cita
com a autor del projecte Pere Leon i Navarro, segons
Ramos.
1894
L'Ajuntament d'Elx, en sessió del 15 de març acordà
donar-li el nom d'Alfons XIII a un carrer del Barri de Sant
Miquel.
1895
Segons Ramos, el 7 de setembre l'Ajuntament decidí
posar-li al passeig el nom de la Princesa d'Astúries.
1902
El passeig de l'Estació fou objecte d'una gran reforma. Es
féu allò que aleshores s'anomenava "passeig-saló": quedà
en alt el passeig i tenia una gran escalinata en la part del
sud i una menor al nord. Segons Ramos, l'arquitecte fou
Josep Guardiola i Rico. El 6 d'agost Pere Ibarra col·locà
en el primer pilar de la dreta, en un buit del segon carreu,
un pergamí on commemorava la construcció del passeig i
on saludava les generacions futures. El 14 de setembre,
Ibarra dibuixà els arcs entrecreuats i els escuts d'Elx i
d'Espanya dels fronts sud, i unes palmes i palmetes per a
les canyes i el remat dels pilars. El 10 de novembre es
donà per acabat el passeig. Només li mancaven uns
reixats per protegir els taulers on estaven els escuts.
1905
El 14 d'abril vingué a Elx el rei Alfons XIII. Va veure una
representació de la Festa, que li feren amb motiu de la
seua vinguda, i anà a l'hort del Capellà Castaño.
S'adornaren els carrers i s'"alçaren bonics arcs de triomf".
Ibarra n'assenyala un especialment monumental, "d'estil

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"L'antic portell de Granyana, pel qual teníem dret de
passar els fills d'Elx, situat a la immediata barriada de les
Cases de la Mare de Déu, al núm. 21, fou substituït per
aquesta formosa avinguda, que traçà el concessionari del
ferrocarril, en el 1884. Es posà la primera pedra d'aquest
saló-passeig el 5 de febrer del present any, éssent alcalde
En Tomás Alonso i Blasco. Fou construït amb fons
municipals, segons el disseny de l'arquitecte, senyor
Guardiola. Elx, 6 d'agost del 1902. Pere Ibarra i Ruiz. Per
a memòria i salutació de les generacions venidores."
PERE IBARRA I RUIZ (6-8-1902)
"Vinc de fer uns dibuixos per als paraments d'ingrés al
nou passeig de l'Estació. Quedaven els massissos laterals
molt grans i a petició de l'alcalde i dels pedrapiquers que
hi treballen, he dibuixat sobre els taulers centrals dos arcs
que s'entrecreuen, unes palmes per a les canyes dels pilars
i palmetes per als remats. Per als dos fronts d'entrada
dibuixí dies passats uns escuts que han de figurar que
estan superposats als calats d'entrecreuament dels arcs que
van col·locats en la part del sud. El de la dreta, eixint, és
el d'Espanya; i el de l'esquerra, el d'Elx. Els pedrapiquers
els treballen amb tot l'amor possible."
PERE IBARRA I RUIZ (14-9-1902)
"[...] Després, l'estació, i des d'allí cap al poble pel passeig
de l'Estació; el passeig alt entre els parcs propietat de la
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Mare de Déu de l'Assumpció, gràcies al vincle del Doctor
Caro; el passeig on el mateix Ibarra, ple d'estima, hi posà
en la paret una ampolla amb un pergamí, amb la data de
l'edificació i unes monedes de l'època. Hi dibuixà unes
palmetes, uns escuts i uns arcs en un frontís ‘perquè no
quedàs tan dessaborit’."
GASPAR JAÉN I URBAN (1979)

1902. Fotografes del 1981. [figs. 89-90]
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DESCRIPCIÓ

AME, SP. Projectes de reparació del 1931 i del 1944, i
projecte de pavimentat del 1968.
Festa d'Elig, especialment els números les dels anys 1964
i 1965, amb una fotografia en color del passeig, amb “la
Torre” (edifici al cantó amb el carrer de Pizarro) ja
construïda. Al fons es veu el jardí de la casa de Gómez.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 96.
IBARRA, P.: Historia..., p. 289.
JAÉN, G.: "Cròniques des d'Elx: el ferrocarril...".
La Libertad, núm. 30, 17-7-1910.
Levante, núm. 19, 10-7-1926.
RAMOS, A.: Historia..., p. 275, 550 i 587-588.

L'avinguda de la Llibertat recorre l'antic traçat del
ferrocarril, fet subterrani durant la dècada dels 70. És un
llarg carrer que va des de la Ciutat Esportiva per llevant
fins al cementiri per ponent. Té uns cinc quilòmetres en
total. Després de pensar en destinar-la per construir la
variant de la N-340, mitjançant una autopista urbana, el
1980, l'ajuntament decidí fer un passeig amb arbres. El
tram núm. 4 d'aquest passeig –que podria anomenar-se
Parc del Ferrocarril– els autors l'anomenaren "els Horts", i
va des de la rambla fins al camí de Castella, de Ferriol o
de la Bassa dels Moros. L'avant-projecte plantejava que
aquesta zona, del·limitada per horts de palmeres devia
convertir-se en un homenatge i en una continuitat dels
mateixos horts. Hom reproduïa a escala lineal els parcs i
els horts, els bancs de manisses i els camins de grava.
Sota les palmeres hi devien haver escultures, arbusts i
arbres fruiters, i també sèquies i fonts. Els partidors, el
sistema de reg i les basses.

A-2
DENOMINACIÓ: AVINGUDA DE LA LLIBERTAT
ÈPOCA: Començà a fer-se devers el 1970, en soterrar el
traçat del ferrocarril

Construcció del Passeig de l'Estació, iniciat el 1888.
S'utilitzen els carreus del Convent de Santa Clara,
derrocat el 1891. Fotografia reproduïda a la revista
Levante, núm. 19, 10-7-1926. [fig. 81]
El Passeig de l'Estació vist des del sud i des del nord.
Aquesta bella entrada al poble sorprenia gratament els
viatgers que venien a Elx a veure oasis orientals i
Jerusalems. Fotografies devers el primer quart del segle
XX. [figs. 82-83]

TOPONÍMIA
El nom primitiu d'aquest carrer fou el d'Avinguda del
Ferrocarril. Per commemorar el referèndum que aprovà la
Llei Orgànica de l'Estat franquista, l'Ajuntament li posà el
nom de Catorze de setembre. El 1979, l'ajuntament
socialista li posa el nom d'Avinguda de la Llibertat (en
valencià). Encara que el nom més escaient hauria estat
l'original d'Avinguda del Ferrocarril, el bellíssim nom
d'Avinguda de la Llibertat és digne del que serà, en estar
fet, el carrer més bonic d'Elx. La toponímia del projecte
arreplega per al tram núm. 4 els noms dels horts dels
costats, posant-li'ls a les places, als passeigs i als
monuments.

El Passeig de l'Estació devers el 1920 i devers el 1950.
Pels carrers dels costats passen els carros i la gent s'està o
s'hi passeja per dalt del "passeig-saló". [figs. 84-85]
Passeig de l'Estació, vista cap al sud. L'edifici de la Torre
ja estava construït, però encara no s'havia obert el carrer
que havia de travessar les Illetes. És destacable el frondós
jardí posterior de la Casa de Gómez, avui totalment
desaparegut. Fotografia del cap al 1960, Festa d'Elig, any
1964). [fig. 86]

CRONOLOGIA
Passeig de l'Estació, vista cap al nord. Al fons, encara
estava l'estació. El disseny del passeig, amb l'ènfasi que
se li dóna a la calçada, la asimetria del conjunt, i la
jardineria sense cap arbre ni arbust, s'inscriu en la represa
del moviment modern dels anys 60, impulsada per les
necessitats econòmiques i possibilitada pel boom
industrial del País Valencià. Fotografia devers el 1970.
[fig. 87]

1864
En sessió del 31 de Juliol, l'Ajuntament d'Elx va veure el
projecte del traçat del ferrocarril. S'acordà que l'estació
estiguera al nord, enmig dels horts de palmeres.
1867
Una Ordre d'Isabel II, publicada a la Gaceta de Madrid el
2 de Juliol autoritzà la construcció del ferrocarril
d'Alacant a Múrcia.
1882
El 30 de gener la companyia "Ferrocarriles Andaluces"
obtingué la concessió d'aquesta linea. Ramos diu que tot
seguit començaren a tallar les palmeres dels horts del Real
i d'En Didac.
1883
Segons Ibarra, el 17 de gener s'inaugurà la via d'Alacant.
El 14 d'agost arribà el primer tren a Elx. Estava compost
per una locomotora i tres vagons.

Passeig de l'Estació, vista cap al sud. Amb aquest passeig,
amb una important superfície destinada a l'automòbil, i
una jardineria basada en els cactus i en la gespa s'acaben
les reminiscències del jardí romàntic en els parcs públics
d'Elx. Fotografia dels anys 60. [fig. 88]
Passeig de l'Estació. Un urbanisme d'una certa dignitat
formal, que devers els anys 60 es posà incondicionalment
al servei de l'automòbil i arrassà el formós passeig alt del
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1884
L'11 de maig, amb la presència de Canovas del Castillo,
aleshores president del Consell de Ministres d'Alfons XII,
el Bisbe d'Oriola i els Governs civil i militar d'Alacant
s'inaugurà la linea de ferrocarril d'Alacant a Múrcia.
1970
Entre aquest i el 1975 es féu subterrani el traçat del
ferrocarril d'una punta a l'altra d'Elx. Després s'amplià
tota l'avinguda resultant fins als 50 m d'amplària, que ja
tenia per Carrús –conseqüència de la separació obligatòria
de l'edificació a les vies segons la llei de Conservació dels
Camins de Ferro, del 1877. La destrossa de palmeres fou
gravíssima i afectà a tots els horts dels voltants.
1973
S'aprovà la revisió del PGOU que qualificà de
distribuidor primari i eix comercial tota l'Avinguda de la
Llibertat, amb la qual cosa devia convertir-se en l'eix més
important d'Elx per al trànsit d'automòbils.
1975
L'Ajuntament d'Elx convocà un concurs d'idees per a la
urbanització d'aquesta avinguda. Els projectes palntejaven
l'execució d'una autopista suburbana, elevada sobre pilotis
o mig enterrada, amb abundants construccions comercials
i complementàries per enmig. El concurs fou declarat
desert.
1977
El MOPU féu una "Nova travessia de la N-340" per
l'Avinguda de la Llibertat. Aquest projecte era, en
definitiva, una autopista urbana, amb varis carrils en cada
sentit.
1978
L'Ajuntament ple del 28 de febrer i la Comissió
Provincial d'Urbanisme del 21 de juny aprovaren una
modificació del PGOU, que incorporava una zona de
"Protecció de Palmerar" al "Palmerar central
d'Autobussos". S'iniciava la destrossa de l'hort de
Vicentet.
1980
Un grup d'arquitectes d'Elx titulats pocs anys abans féu
per a la nova corporació, democràticament elegida el
1979, un avant-projecte d'urbanització de l'Avinguda de la
Llibertat. El projete plantejava la creació d'un bulevard
amb arbres i jardins.
1982
Comencen les obres per urbanitzar l'Avinguda de la
Llibertat. En un primer moment, d'aquest tram entre els
horts de palmeres només està previst que es faça la
infraestructura. El 7 de maig l'aleshores Ministre de
Transport Lluís Gàmir, inaugurà oficialment l'Estació
d'Autobussos. La inauguració real encara no s'ha donat
(novembre del 1982). Aquest edifici, vinculat a
l'Avinguda de la Llibertat i gràcies a ella possible, ha estat
un atemptat més als horts de palmeres d'Elx. Per a fer-lo
l'Ajuntament d'Elx arrancà centenars de palmeres el 1979,
i provocà la desaparició de tota la meitat nord de l'hort de
Vicentet.

Horts, entre els horts de palmeres situats al nord de la vila
murada. Llegenda:
1.Sèquia Major.
2.Passeigs laterals, vora els horts.
3.Plaça de l'hort del Real.
4.Aparcaments amb tires de palmeres enmig.
5.Passeig de l'hort de Malena.
6.Fàbrica de la Farina i nova estació del ffcc.
7.Plaça de la Veleta.
8.Passeig de l'Hort Nou.
9.Monument de l'Hort de la Torre dels Vaïllo.
10.Passeig de l'Hort de Vicentet.
11.Plaça de l'Hort del Rosari.
[fig. 91]
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L'antiga estació del ferrocarril tenia sala d'espera, bar, un
pavelló amb els comuns i una llarga andana coberta per
pujar als trens.

Dos detalls de l'Avantprojecte de l'Avinguda de la
Llibertat, en el tram comprés entre els horts de palmeres.
Cada passeig o replaceta està dedicada a un dels horts que
envolten l'avinguda. Parterres, fonts i monuments
configuren un passeig lineal d'un gran interès. [fig. 92-93]
Parc del Ferrocarril, Avinguda de la Llibertat. Perspectiva
axonomètrica del tros dels Horts, segons l'Avantprojecte
d'Urbanització. Fragment del fullet editat per
l'Ajuntament en maig del 1980. [fig. 94]
Traçat del ferrocarril. Per aquí damunt s'hauria de fer
durant els anys 70 l'Avinguda de la Llibertat, a costa de
tallar milers de palmeres i ampliar l'espai buit fins a 50 m
d'amplària. Gravat antic de finsals del segle XIX. [fig. 95]
Avinguda de la Llibertat vista des de Carrús, cap a
Llevant. En primer terme està l'hort del Real que fou
partir en fer la via del tren. Més a la dreta, l'hort del
Colomer i a l'esquerra, l'hort dels Belets. La nafra que féu
aquest eix en els horts fou tremenda i irreparable. Cal
pensar que el buit que es veu a la imatge no existia i tot
era una taca contínua d'horts. Fotografia del 1982. [fig.
96]
Avinguda de la Llibertat. Tram situat entre els horts de
palmeres. S'hi troba instal·lada la Fira de Sant Andreu –
les barquetes– que han anat els darrers trenta anys del
passeig del País Valencià al Quartell Vell, d'aquí al
polígon dels Palmerars i finalment van estar al final del
passeig de l'Estació un parell d'anys. Fotografies del
novembre del 1981. [fig. 97-98]
A-3
DENOMINACIÓ: ESTACIÓ DEL FERROCARRIL
EMPLAÇAMENT: Avinguda de l'Estació i Avinguda del
Ferrocarril
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: 1884-1972
UTILITZACIÓ

Veure la del Pont de Ferro i la del tram de Carrús de
l'Avinguda de la Llibertat.

DADES JURÍDIQUES
Parc del Ferrocarril, avinguda de la Llibertat, tram 4, els
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La propietat de l'antiga estació era de la RENFE.

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES

DESCRIPCIÓ

"[...] un instant després s'aturà el tren enfront de la que
alguns diuen que és l'única estació bella del món.
L'estació correspon a un tipus arquitectònic elegant i
llueger [...]."
JAVIER FUENTES I PONTE (1887)

Tenia planta baixa i pis, i aquell aire romàntic de les
primitives estacions del ferrocarril. La llinda de les
finestres era un arc rebaixat i estaven envoltades d'una
sanefa blanca que també estava als cantons i a les
pilastres de l'edifici. L'andana per a pujar als trens estava
protegida per un trespol que suportaven fines columnetes
de ferro fundit. A l'altre costat, un pòrtic que donava al
sud, arrecerava els passatgers tot just arribats. Pel costat
de l'edifici principal hi havia magatzems, dipòsits i altres
dependències.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
FUENTES, J.: Memoria..., p. 61.
RAMOS, A.: Historia..., p. 26.
L'Estació de ferrocarril, segons targetes postals antigues
de principi i de meitat del segle XX. Hi ha dibuixats
homes barbuts que s'admiren de les palmeres. La palmera
altíssima d'enmig de les vies, i totes les tires de palmeres
de l'esquerra van ser tallades o transplantades per
l'Ajuntament durant els anys 70. [fig. 99-100]

CONTEXT
L'estació d'Elx, situada al final del passeig que portava el
seu nom, tenia una bella perspectiva al seu voltant.
L'estació era de gran importància per al passeig en acotarli el camp visual. Quan el passeig era alt, tot el recorregut
des del poble fins a l'estació estava marcat perfectament
per un ritme constructiu: l'inici del passeig, el
desenvolupament, el final del passeig i l'estació. L'actual
estació, subterrània, amagada, incòmoda i desagradable és
un dels llocs tètrics d'Elx.

Estació del ferrocarril (1884). Edifici derrocat a principi
dels anys 70. Fotografia devers el 1950. [fig. 101]
Estació del ferrocarril (1884). Edifici derrocat a principi
dels anys 70, amb motiu de l'enterrament de la via del
ferrocarril. Aquest fet dóna orige a l'Avinguda de la
Llibertat. En aquest tram, per arribar als 50 m d'amplària,
l'Ajuntament d'Elx va arrancar centenars de palmeres en
la dècada dels 70. Fotografia devers el 1900. [fig. 102]

TIPOLOGIA
Un dels elements característics de l'arquitectura industrial
del segle XIX ha estat l'estació. Des de les grans estacions
de les ciutats –importants monuments de ferro– fins a les
petites estacions dels pobles, a un costat de les vies.
D'aquestes últimes era l'estació d'Elx. Semblant a moltes
altres que hi havia per tota Europa. El tipus d'estació és
idèntic o mol semblant durant cinquanta anys i originà un
deliciós conjunt d'arquitectures, arruinades la major part
els darrers vint anys.

A-4
DENOMINACIÓ: PONT DE FERRO
EMPLAÇAMENT: Sobre el riu Vinalopó, en l'Avinguda
de la Llibertat
AUTOR: El Pont de Ferro original era d'autor Anònim.
L'actual és dels enginyers de la RENFE.
ÈPOCA: El pont de Ferro original fou construït el
1883. Fou destruït cap al 1975

CRONOLOGIA
UTILITZACIÓ
1864
El 31 de Juliol, quan l'Ajuntament va veure el projecte del
traçat del ferrocarril, decidí que l'estació devia estar al
nord, enmig dels horts; i que el lloc més idoni era l'hort
del Real. Aquesta decissió fou desastrosa per al patrimoni
més important d'Elx: els horts de palmeres, doncs
originaria des de la destrossa d'horts per fer fàbriques els
anys 20 fins a la destrosa dels anys 70 per fer el tram que
correspon de l'Avinguda de la Llibertat.
1883
Segons Ibarra, el 24 de setembre d'aquest any es
començaren les obres de l'estació.
1884
El 24 d'abril s'acabà de fer l'estació. En maig s'inaugurà la
linea del ferrocarril Alacant-Múrcia.
1969
L'estació encara estava dempeus.
1971
Devers aquest any comença a derrocar-se l'edifici.
1975
Es féu la nova estació, subterrània.

L'antic Pont de Ferro aprovitava només perquè passassen
els trens. Amb un cert risc hi podien passar també, i hi
passaven, els vianants. L'actual té dos pisos: per l'inferior
passa el tren i pel superior els vianants i els automòbils.
DADES JURÍDIQUES
Tant el pont primitiu com l'actual foren dissenyats i
construïts per la RENFE i seua deu ser la propietat. Pot
ser que l'Ajuntament tinga competències sobre el pis
superior, per on passa l'Avinguda de la Llibertat.
DESCRIPCIÓ
L'antic pont de Ferro tenia dues piles prismàtiques que
s'alçaven des del mateix llit de la rambla. Tenien secció
quadrada i simulaven ser de pedra picada, encara que
devien ser de maçoneria. Sobre aquestes dues piles de
grans dimensions es recolzava un tram metàl·lic de tres
llums contínues, de 24, 32 i 24 m de llargària de tauler
superior. Aquest tram era una gran viga metàl·lica
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formada per quatre bigues de gelosia, de perfils de ferro,
roblonats. Per la part superior d'aquest conjunt passava el
tren. La sola per on pasaven els vianants –cosa que estava
prohibida– estava formada per les planxes de ferro. El
pont que l'ha substituït té també dues piles de gran
longitud, i dos pissos: l'inferior per la tren i el superior per
als automòbils. Tot ell és de formigó armat. Les seccions
dels pilars i les bigues tenen grans dimensions, cosa que li
dóna una aparença de gran seguretat. La gran quantitat de
metres cúbics de formigó i la seua disposició formal –
gens aèria ni lleugera– fan d'aquest nou pont de Ferro una
obra brutalista, sense cap interès formal, típic producte
d'enginyers sense formació històrica ni artística.

pont sobre el Vinalopó. Solució de dos pisos per a
carretera i ferrocarril". Hi ha un plànol de gran interès on
estan superposats els Pont de Ferro nou i vell. El dibuix és
molt bo. També són molt interessants els dos plànols del
Pont de Ferro vell. Hi ha, aiximateix, un esborrany previ
de l'arquitecte Pérez i Aracil, que no s'assembla gens al
construït.
1969
En desembre encara no s'havien començat les obres
d'enderroc del Pont de Ferro.
1970
D'aquest any és el "Projecte complementari de nou pont
sobre el riu Vinalopó. Tauler inferior per al ferrocarril",
datat a Madrid, el més de novembre. Aquesta part de
l'obra no fou inclosa dins el projecte de nou pont, sinó que
es va deixar per a fer-la en soterrar la linea de ferrocarril.

CONTEXT I IMATGE URBANA
L'efecte del vell Pont de Ferro, estés sobre el riu
Vinalopó, rambla de règim torrencial, de parets d'arenes
desfent-se, on niuaven els falcons, amb pocs arbres –
només palmeres i atzaveres; algun calistro– creava un
contrast realment colpidor, una magnífica imatge de gran
efecte escenogràfic, un bon exemple de la tècnica heroica
del segle XIX que sorprenia als nostres besavis.

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"El tren travessa el riu sobre l'abisme que salva un
viaducte-bastidor de ferro de 36 m d'elevació. A la dreta
està la morisca estructura dels molins de la sèquia [...]."
JAVIER FUENTES I PONTE (1887)

TIPOLOGIA

"El nou Pont de Ferro –pregue als déus que almenys se'n
conserve per sempre el nom: Pont de Ferro– trencava
l'antic, que ens recordava les obres d'Eiffel, les normes de
l'Acadèmia de les Belles Arts de París, l'il·luminisme, els
entreteniments de Viollet le Duc, l'agosarament dels
enginyers del XIX, que els seus hereus oblidaren, la passió
dels suïcides que l'elegien per matar-se. "Tirar-se pel
pont" era una frase feta al poble. Tothom en sabia el
significat. Era un ritual per a una nova construcció. El
Pont de Ferro, que trencava el paisatge fenici [?] que
alguns li suposaven a la rambla. Ara ja no el trenca,
perquè el pont és un altre i el riu no és el mateix –donantli la raó a Heràclit– que ens el civilitzaren durant els
últims vint anys i difícilment pot evocar paratges fenicis a
cap viatger emocionat."
GASPAR JAÉN I URBAN (1979)

El vell Pont de Ferro era un magnífic exemple de les
arquitectures de ferro del segle XIX. S'hi endevinava en la
gran biga de gelosia l'herència de les dues Revolucions
Industrials. Les piles, amb lleugeres cornises i amb
dibuixos de carreus tenien una voluntat acadèmica
d'enllaç amb les obres d'enginyeria romanes. El resultat
era un producte típic de les obres construides per al
ferrocarril, al que no li mancava interès.
CRONOLOGIA
1882
El 18 de desembre començaren a excavar-se els
fonaments del pont.
1883
El 17 de gener és el dia que dóna Ramos per a la iniciació
de les obres del pont. Aqueix mateix dia, segons Ibarra,
s'inaugurà la via cap a Alacant. El 28 de juny s'acabaren
les obres del pont, i començaren a posar-se les peces de
ferro i els rails. Una altra notícia, de Ramos, dóna el mes
de setembre per a l'acabament d'aquestes obres i l'inici de
les de l'estació. El 19 de novembre passà pel Pont de
Ferro el primer tren, que constava només d'una
locomotora. Més de mig poble d'Elx estava mirant
l'històric esdeveniment.
1967
Datat a Madrid, el 3 de juny, la RENFE féu un "Projecte
de substitució del tram metàl·lic per formigó al Pont del
Vinalopó". Aquest projecte era un bonic viaducte de tres
arcs que no fou construït. La substitució s'incloïa dins el
programa d'anul·lació dels ponts metàl·lics. El motiu era
l'augment de trànsit pesat que es preveia que originaria la
refineria d'Escombreras, cosa que obligava a renovar el
carrilatge antic per un altre, apte per a qualsevol sobre
càrrega. No es preveia encara soterrar el tren.
1968
Datat el mes de juliol a Madrid es féu un "Projecte de nou

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
AME, SP. Projectes de pont dels anys 1967, 1968 i 1970.
S'inclouen plànols de gran interès del pont de ferro antic.
Festa d'Elig, especialment els números dels anys
següents: 1954 (amb fotografies de quan estava fent-se el
pont), 1962 (amb una fotografia en color) i 1971 (amb
una foto aèria del nou pont en construcció, on es veu la
ciutat al sud de Carrús).
FUENTES, J.: Memoria..., p. 61.
IBARRA, P.: Elche..., p. 154.
JAÉN, G.: "Cròniques des d'Elx: el ferrocarril...".
RAMOS, A.: Historia..., p. 294-296.
El nou Pont de Ferro, projectat a final dels anys 60 i
construït durant els 70. Per dalt passaran els cotxes i per
baix el tren soterrat. Darrere es veu el límit de llevant dels
Barris de Carrús: la Rata, la Casa Blanca, etc. Fotografia
del 1981. [fig. 103]
A-5
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DENOMINACIÓ: PARC MUNICIPAL
EMPLAÇAMENT: Passeig de l'Estació
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte municipal
ÈPOCA: 1940, 1944, 1955

nombroses washingtònies (introduides devers els anys
60), arbres de l'amor, falsos pimenters, araucàries,
magnolis i algunes jacarandes. L'heura, plantada
generosament, incontrolable i incontrolada ha fet malbé la
base del tronc de les palmeres, amagant el veritable efecte
de l'hort.

UTILITZACIÓ
El Parc Municipal és un lloc de passeig, un jardí públic.
Dins hi ha un bar-restaurant; un teatre a l'aire lliure
anomenat "la Rotonda" que funciona a l'estiu; una sala de
festes anomenada "Hort de Baix" que funciona per les
festes d'agost; un Museu Arqueològic del qual després
parlarem i un soterrani, anomenat "Aula de Cultura Hort
del Xocolater", damunt del qual toca la banda de música
els diumenges, i on està part de la col·lecció d'artefactes i
antiguitats de Pere Ibarra.

CONTEXT I IMATGE URBANA
El Parc Municipal, vessant-se sobre la rambla, mostrant la
multitud de palmeres, algunes d'elles altíssimes, és una de
les imatges més belles dels horts d'Elx. Especialment
bonica és la vista des de la Casa Blanca, amb tota la tirera
d'horts i la cúpula i la torre de Santa Maria sobreeixint pel
darrere. Des del Passeig de l'Estació el Parc té l'entrada
principal, i juntament amb ell són una importantíssima
fita els diumenges d'Elx, i de les festes, especialment les
d'agost, quan tothom hi passeja, amb la roba nova, i es
troba amb els seus coneguts.

DADES JURÍDIQUES
Els horts que formen el parc són, en la seua major part,
propietat de la Mare de Déu de l'Assumpció, mercè al
vincle de Nicolau Caro, i l'Ajuntament els té llogats per al
seu ús públic, i té cura d'ells. La resta del Parc Municipal
és propietat de l'Ajuntament. L'hort del Xocolater, situat
dins el mateix conjunt de jardins, i amb una estructura
formal paral·lela, és d'una caixa d'estalvis.

TIPOLOGIA
Si la jardineria de l'hort del Colomer era hereva directa de
les exposicions de Barcelona i Sevilla del 1929, la de
l'hort de Baix n'és de l'estil internacional de la postguerra
mundial que entrava a l'Estat Espanyol amb els primers
aires de modernització dels anys 50. El responsable
d'aquests jardins fou, sobretot, l'arquitecte Pérez i Aracil,
fins a final dels anys 60. És curiós constatar l'evolució de
la seua concepció de la jardineria. La geometria de les
tanques vegetals dels anys 40 es convertí en curves
orgàniques pels anys 60. Els bancs de ceràmica es
convertiren en bancs de troncs de palmera; les fonts i els
brolladors, en estanys de nenúfars i papirus; els ficus, en
plataneres; l'heura en gespa i els camins de grava en pistes
de ball i escalinates de pedra. De tot l'hort de Baix cal
destacar la gran escalinata d'accés, digna de les millors
pel·lícules musicals de l'època, interessant obra que
resolvia el difícil tema del desnivell existent entre els
horts del Colomer i de Baix. Aquesta solució es repetí –ja
molt mimèticament– el 1973, en un projecte d'acessos, no
construïts, a l'hort de Baix des del Pont d'Altamira.

DESCRIPCIÓ
L'actual Parc Municipal comprén diversos horts de
palmeres acondicionats com a jardí. Aquests són: l'hort
del Colomer, l'hort de la Mare de Déu, part de l'hort del
Real i l'hort de Baix. L'hort del Xocolater, colindant a
ells, encara que separat, forma part del mateix conjunt.
Lhort del Colomer es féu jardí en la postguerra, tot i
seguint el projecte de l'arquitecte Pérez i Aracil, qui
projecta parterres, fonts, bancs, etc., construïts gairebé
sempre de manises. Amb motiu d'una Exposició
Comarcal celebrada el 1946, l'arquitecte Serrano i Peral
féu un projecte d'acondicionament de l'hort. Aquest
projecte contenia, a més de la casa de l'hort, on estava la
col·lecció d'arqueologia de Pere Ibarra, diversos pavellons
castissistes i arabitzants, d'un gran interès constructiu i
formal. Aquesta primera intervenció es va anar
completant els anys següents amb altres realitzacions:
roserars, estàtues, fonts, etc., de diversa fortuna; algunes,
de dubtós gust. D'altra banda l'hort de Baix fou
acondicionat com a jardí segons el projecte de l'arquietcte
Pérez i Aracil, devers el 1960. Aquests jardins foren
destinats a sala de festes per a la burgesia selecta d'Elx, i
han fet aquest paper fins a l'actualitat durant les festes
d'agost. Amb aquest motiu, el bancal dentral de l'hort de
Baix s'acondicionà per a escenari i pista de ball, amb
mosaics de marbre i trossos de pedra per enmig de la
gespa. El franquisme desenvolupista dels anys 60
protagonitzava així un programa de prestigi sub-cultural
de línees curvades. Si el resultat fou summament digne i
d'un cert bon gust fou gràcies a la intervenció de
l'arquitecte Pérez i Aracil.
La jardineria del Parc Municipal es composa bàsicament
de pitosporum tobira, xiprers i aligustres del Japó, que
formen bardisses o arbres aïllats. Hi ha també ficus
elàstica i ficus nítida, algunes palmeres de Canàries i

CRONOLOGIA
1661
El 16 de desembre atorgà testament el presbíter Nicolau
Caro, que féu un vincle perpetu amb els seus béns
immobles. Aquests béns, en un cert temps i després de
morts els seus hereus, passarien a ser propietat de la Mare
de Déu de l'Assumpció. Entre ells hi havia diverses cases
i horts de palmeres.
1711
La imatge de l'Assumpta succeí els hereus de Caro.
1841
L'Ajuntament d'Elx es convertí en l'administrador dels
béns de la Mare de Déu per evitar que foren
desamortitzats. Quan uns anys després el Govern manà
que li foren tornats els seus béns al clero i ja havia passat
el perill per als béns del vincle de Caro, l'Ajuntament no
els va tornar.
1869
El béns de Caro ja estaven de nou en poder del clero de
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Santa Maria. El Ministeri d'Hisenda instà a l'Ajuntament
perquè se'ls incautara, cosa que aque aquest anà
demorant.
1871
En venir el rei Amadeu I a Elx el 16 de març va dinar,
segons Ramos, "a l'hort anomenat Nou de la Mare de
Déu". Imagine que es deu referir a l'hort de la Mare de
Déu, extrem sud de l'actual Parc Municipal. S'hi va alçar
un templet adornat amb palmes entrellaçades i amb rames
de dàtils grocs i encarnats.
1904
L'Estat tornà a instar l'Ajuntament perquè s'incautara dels
béns de la imatge de la Mare de Déu.
1916
Intentant evitar problemes amb l'Estat, fou designat un
capellà com a administrador d'aquests béns.
1920
El 26 de febrer l'Ajuntament li autoritza a Josep Brotons i
Pomares que instal·lara una fàbrica de gel en l'hort del
Colomer. Aquesta fou la primera fàbrica de gel d'Elx.
1928
El periòdic Elche publicà en la portada una bonica
fotografia d'una bassa que hi havia a l'hort de Baix,
s'anomenava "la bassa gran" i era nodrida amb l'aigua de
la Sèquia Major. Estava prop de l'Alcàsser.
1940
Devers aquest any, segons Ramos, es començà a fer un
Parc Municipal a l'hort del Colomer.
1944
De desembre és un "Projecte d'obres i millores al Parc
Municipal (hort del Colomer)" signat per l'arquitecte
municipal Santiago Pérez i Aracil. A la memòria es llegia
que aquestes obres eren "millores en el primer jardí de la
ciutat", i que anaven a càrrec del fons de lluita contra
l'atur. Comprenien la deliciosa font de les granotes, avui
en molt mal estat i mutilada. És una font de planta oval,
amb grans gerrots als angles, i granotes, i enmig un peix,
que feien de sortidor. La font tenia mamises vermelles i
de colors, amb dibuixos de flors. Les figures i altres
ornaments eren d'una bellíssima ceràmica vidriada de
color verd. Aquest projecte també comprenia l'ampliació
de la pèrgola que hi havia al costat dels horts de Baix i del
Xocolater. Aquest any del 1944 ja s'havien construït 12 m
de pèrgola. També estaven els "bancs amb humbracle"
[sic] que són els quatre banquets ceràmics que hi ha
entrant a mà dreta, ara molt mutilats. Aquests quatre
bancs formaven una mena de glorieta coberta amb ficus.
Al darrere tenien unes columnes i una pèrgola de fusta,
visibles als alçats del projecte i algunes fotografies de
l'època.
1953
El bisbe d'Oriola designà una junta administradora dels
béns de la Mare de Déu, integrada per tres persones:
l'arxipreste, l'alcalde i un tercer.
1955
Existeix un esborrany, datat a octubre, per a la jardineria
de l'hort de Baix, obra de l'arquitecte Pérez i Aracil.
D'aquest mateix any és l'avant-projecte d'un menjador
d'hivern, tancat, al Parc Municipal. Els plànols d'aquest
avantprojecte estan fets a llapis. La seua qualitat
arquitectònica és molt baixa. Es tractava d'un retoricisme
buit, no atribuible a Pérez i Aracil sinó a un dels seus
pitjors delineants. Fet i fet, no s'assemblen gens al

projecte i a l'obra definitiva. El tamany també era molt
més reduït del que es faria.
1956
El Ple de l'Ajuntament del 24 de gener aprovà aquest
avantprojecte i acordà que l'Oficina Tècnica Municipal
redactara el projecte de les obres de la primera etapa. De
febrer, maig i novembre són els plànols i els altres
documents del "Projecte de menjador al Parc Municipal"
que redactà l'arquitecte municipal Pérez i Aracil. Aquests
plànols inclouen el pavelló de l'exposició del 1946, que
s'utilitzava aleshores com a bar, i que són d'un gran
interès. Aquest avantprojecte només comprén el cos del
nord, la part de més interès del menjador. L'obra és un
bell exemple de l'evolució de Pérez i Aracil, sempre obert
a influències i a evolucions més o menys modernes,
d'interès, malgrat el seu poc avantguardiesme quan les
portava a terme. El menjador és una estructura de formigó
on els elements resistents estan incorporats a la forma de
l'edifici, inclosos dins l'estructura compositiva. Açò és
especialment evident en els nervis que configuren una
espècie d'absis a la façana del nord, que recorda Nervi. Al
sud la coberta és un gran voladís de formigó. Tots els
panys de paret i les portes són de vidre. Les de la part sud
poden llevar-se i deixar el menjador a l'aire lliure. Dalt, té
una claraboia amb un cercle de bonics vidres de colors,
semblants als de Pasapoga. Pense que aquesta és la
primera obra neo-racionalista que es fa a Elx després de la
postguerra, tot i seguint la linea de l'estil internacional.
1956
Ramos diu que aquest any s'enderrocà la fàbrica de gel
que hi havia al Parc Municipal. Fou probablement
aleshores quan el parc s'amplià cap al sud, en fer la
"Rosaleda" a la hort de la Mare de Déu.
1960
En desembre es féu el "Projecte d'envidrament del
menjador" i el de "Soterrani per a magatzem-bodega al
restaurant". En agost d'aquest any fou fet el monument a
Josep Mª Serra i Alonso del Real, l'enginyer que dirigí les
obres de "Riegos de Levante". El dirigí l'arquitecte
Serrano i Peral. Es curiós, que els dos monuments més
bells que hi ha al Parc siguen de dos enginyers, autors
d'obres hidràuliques.
1962
El 26 de novembre, l'Ajuntament ple aprovà un "Projecte
de construcció d'un hivernacle al Parc Municipal" fet per
l'arquitecte municipal Pérez i Aracil.
1964
Del 4 de març és l'informe de l'arquitecte municipal
favorable a la recepció de les obres del menjador. Abans,
quan encara estava a mitjan fer, vingué Carmen Polo de
Francdoi, a la que se li féu aquí un homenatge. Amb
aquest motiu hagueren de posar-li al menjador uns vidres
(era l'hivern) no prevists en la primera fase de les obres.
1974
El mes de juny es féu un "Projecte de del·limitació del
Parc Municipal", on s'inclouen tots els horts situats al
nord del ffcc., a més de l'estricte Parc Municipal, al sud.
D'haver-se fet aquest projecte, hauria estat un parc
magnífic. En aquesta època ja feia anys que a Elx s'havia
abandonat la jardineria hereva del romanticisme i del
modernisme i els anys 40 i del moviment modern els anys
50. Als anys 70, es practicà una jardineria presudoexòtica que originà jardins com els del General Lacalle,
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als horts del Real i dels Belets.

ciutat d'Elx. Actualment ja no es construeixen cases així i
les que hi ha van desapareixent, substituïdes per edificis
de pisos al poble i per xalets al camp. AME, SP. [fig. 109]

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"El Parc Municipal és un dels llocs més deliciosos i
atractius d'Elx. De traça moderna i originalíssima, amb un
cert sabor àrab, té jardins de flors, parterres, vivers,
estanys, fontetes, arbres d'ombra, atraccions infantils [...],
pistes per a tennis, bicicletes i patins, camps de basquet...
Actualment existeixen uns pavellons, d'esvelta i atractiva
silueta morisca, destinats a l'Exposició Industrial que s'hi
ha de realitzar. Aquest parc és de creació recent i està
situat en les proximitats de l'estació ferroviària."
ANÒNIM (1946)

Casa de l'hort del Colomer, façana de llevant i secció. Pot
apreciar-se el colomer que li donava nom a l'hort i els
coloms del qual –tots blancs– eren una de les grans
atraccions del Parc Municipal. Quan derrocaren la casa,
els van fer el colomer al Molí del Real, però res era igual;
la dispersió va ser molt major, mentre que abans en la
replaça d'enfront de la casa era on se'ls donava quemenjar.
AME, SP. [fig. 110]
Dos vistes de la casa de l'hort del Colomer, on estaven els
coloms i on dormí i morí molt de temps la col·lecció
Ibarra d'arqueologia. La primera és de quan encara el Parc
era un hort, a final del segle XIX, i la segona devers el
1960, quan ja estava tot ple d'heura i de jardinets. [figs.
111-112]

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
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Festa d'Elig. Gairebé tots els números de la sèrie que van
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Municipal.
RAMOS, A.: Historia..., p. 272 i 315-323.

Font de les granotes, al Parc Municipal. Aquest era
l'element central de la jardineria del primer parc d'Elx, i
actualment existeix encara que molt deteriorat. Tenia
molts motius de rajola vista, de manises i de ceràmica
vitrificada. Fotografia devers el 1950. [fig. 113]
Pèrgola del Parc Municipal, construïda durant els anys 40
i una deliciosa obra de la jardineria de postguerra. Estava
darrere de l'hort del Xocolater i fou destruïda durant els
anys 60. Fotografia devers el 1945. [fig. 114]

Fragment del plànol Elche, de Marín, 1980. Parc
Municipal. En aquest plànol, fet en clau de tebeo, destaca
la gran observació de l'autor de la rellevància dels
elements construïts. Conforme indica el dibuix, en efecte,
allò més important del Parc Municipal és la porta, el
Museu, l'escala de l'hort de Baix i l'Oficina de Turisme. El
Molí del Real no es podia veure. Al fons està el nou Pont
de Ferro i, darrere, el grup de la Rata. [fig. 104]

Parc Municipal (Hort del Colomer). Monument a la Dama
d'Elx (1930), primera reproducció que hi hagué a Elx,
erigida per subscripció popular i col·locada per la Societat
"Blanco y Negro" en la Glorieta fins la destrossa del
1965. Fotografia del 1979. [fig. 115]

Parc Municipal, vista des de ponent. En primer terme està
la rambla i el molí del Real, darrere el Museu
Arqueològic, la part de l'hort del Real al sud de la via,
encara no s'havia incorporat al Parc Municipal. Fotografia
dels anys 50. [fig. 105]

Parc Municipal (Hort del Colomer). Placeta formada amb
bancs d'obra i peces ceràmiques sobre lloses de pedra,
arbres ficus elàstica i bardisses de pitosporum tobira. Uns
elements mínims i un interessantíssim conjunt. Fotografia
del 1979. [fig. 116]

Fotografia aèria del Parc Municipal del 1952. Es veuen
els diferents parterres fets durant els anys 50 amb un
criteri romàntic. A la dreta està el Passeig de l'Estació.
[fig. 106]

Parc Municipal (Hort del Colomer). Monument a Ernest
Martínez Riviere (1952), pèrit industrial, autor del
projecte de "Nuevos Riegos El Progreso". Fotografia del
1979. [fig. 117]

Projecte de l'arquitecte Serrano i Peral d'accessos a l'Hort
de Baix des del pont d'Altamira. No va ser executat. Es
plantejaven unes escalinates semblants a les d'accés a
l'hort de Baix des de l'hort del Colomer, de formes curves.
Per la part inferior de la rambla, hom preveia fer una
carretera. [fig. 107]

Parc Municipal (Hort del Colomer). Monument a Josep
Mª Serra i Alonso del Real, enginyer de camins, autor del
projecte de "Riegos de Levante". Fptografia del 1979.
[fig. 118]
Parc Municipal (Hort del Colomer). La casa pertany a
l'hort del Xocolater, enclavament dins del Parc Municipal,
obra de l'arquitecte Serrano i Peral dels anys 50. L'heura,
plantada generosament pel parc i incontrolable, ha fet
malbé la base dels troncs de totes les palmeres. Confondre
aquestes amb un perxer ha estat un dels mals de la
jardineria oficial des de la postguerra a Elx. Fotografia del
1979. [fig. 119]

Casa de l'hort del Colomer, planta. Plànol de febrer del
1955. AME, SP. Aquest era un altre exemple del tipus de
casa del Camp d'Elx, amb la cuina en la segona crugia i el
pati prou reformat. [fig. 108
Casa de l'hort del Colomer, façana de migdia. Aquesta
casa de coberta amb dues vessants, teula plana i porxada
davantera s'estengué per tot el Camp d'Elx durant el s. XIX
i fins a la meitat del XX fou el tipus habitual del camp i la

Parc Municipal. Escalinata d'accés a l'hort de Baix.
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Interessant obra de jardineria de principi dels anys 60.
Fotografia d'aquesta època. [fig. 120]

(molt degradada en l'actualitat) és de fulles de fusta, i
pilars d'obra pintats de blanc, sobre els quals hi havia
fanals i esferes. Tant aquestes esferes com altres motius
ornamentals eren de ceràmica vidriada de reflexes
metàl·lics. Els pilars estaven rematats amb rajola vista.
Els pavellons eren tres: el principal (que és l'únic que
resta avui), el de la Companyia de "Riegos de Levante"
(desaparegut ben aviat) i el del Sindicat Vertical
(mantingut com a bar fins a les darreries dels anys 60).
Tots tres tenien una cúpula semiefèrica com a element
rellevant del conjunt, estaven emblanquinats i eren
totalment oberts, amb diversos pòrtics d'arcs de mig punt.
L'ordenació de la jardineria, especialment les dues basses
allargades amb brolladors laterals d'enfront dels pavellons
principals, és conseqüent amb l'esperit neoàrab que
presidia la intervenció i recorden el Generalife. Juntament
amb les realitzacions de Pérez i Aracil, aquest parc té el
gran interès de ser l'últim exemple de jardí deutor del
romanticisme, i més concretament del castissisme
arabitzant de l'exposició de Sevilla del 1929. Aquest jardí
és l'únic de l'època que està encara parcialment dempeus,
després de la destrossa de la Glorieta, la modernització
absurda de l'hort del Cura i la desaparició dels nombrosos
jardins privats de la ciutat i el camp, molts d'ells
dissenyats pel mateix Serrano i Peral. Cal destacar la
presència d'espècies arbòries típiques de principi de segle
(ficus, araucàries, xiprers...) així com l'abundància de
ceràmica vidriada en les portes d'accés, els bancs, els
estanys, etc.

Parc Municipal (Hort de Baix), escala principal d'accés.
Amb aquesta obra, Pérez i Aracil resol el difícil tema del
fort desnivell existent entre els horts del Colomer i de
Baix, en ajardinar aquest últim devers el 1960. Fotografia
de principi dels anys 70. [fig. 121]
Gran escalinata d'accés a l'hort de Baix, obra de
l'arquitecte Pérez i Aracil dels anys 50. Les formes curves
són deutores de l'organicisme post-racionalista. La
jardineria pseudo-exòtica nega els horts de palmeres.
Fotografia de febrer del 1982. [fig. 122]
Parc Municipal (Hort de Baix), pistes de ball. El bancal
central de l'hort de Baix s'acondicionà com a escenari i
pista de ball de la sala de festes, a base de trossos de
marbre enmig de la gespa: línees corbes per a un
programa de prestigi protagonitzat pel franquisme dels
anys 60. Tanmateix, el resultat és digne gràcies a la
intervenció de Pérez i Aracil. Fotografia de principi dels
anys 70. [fig. 123]
L'hort de Baix vist des de la Figuera Redona, a l final del
Pont de Ferro. Aquest és un dels paisatges més bells
d'Elx. Abans de la destrucció de la Vila el seu valor
històric era enorme. Des d'aquí féu Laborde, amb moltes
llicències, la seua "Vista d'Elx..." de final del s. XVIII. [fig.
124]

CONTEXT I IMATGE URBANA
A-6
DENOMINACIÓ: CONSTRUCCIONS DE L'EXPOSICIÓ DEL
1946
EMPLAÇAMENT: Parc Municipal. Passeig de l'Estació.
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte.
ÈPOCA: Projecte del 1945, realització del 1946,
enderroc durant els anys 50 i 60.

L'hort de palmeres, amb tota la seua retòrica arabitzant,
era el marc ideal per a aquest castissisme que volia ser a
la vegada moro i popular. Malgrat la immediatesa de la
relació entre les palmeres, els estanys i l'arquitectura, cal
reconèixer que Serrano i Peral en va treure el màxim
profit. Sabé aprofitar l'hort i, sense plantejaments
ambciosos, col·locar adequadament els edificis i triar
l'arquitectura més escaient.

UTILITZACIÓ
TIPOLOGIA
Els dos pavellons desapareguts –del tercer en parlem
després– eren: un de la Companyia de "Riegos de
Levante" i l'altre, del Sindicat Vertical. Hi havia moltes
casetes per als expositors, que tot seguit foren
desmuntades o derrocades en acabar l'exposició. El
pavelló del Sindicat Vertical s'utilitzà durant molts amys
com a bar del Parc Municipal.

Aquests pavellons són adscribibles a un tipus de
construccions que intentaven ser arabitzants en armonia
amb les pressumptes característiques "mores" dels horts
de palmeres i de l'arquitectura d'Elx. L'ornamentació neoàrab, nascuda amb els revivals del segle XIX, s'estén per la
ciutat i pel Camp d'Elx a principi de segle, i en la
postguerra trobà un fervorós admirador en la figura de
Serrano i Peral. Aquest arquitecte dominava els materials
i la construcció, camp on destacà pel seu agosarament, i
sabé aportar al neoarabisme uns elements mediterranis (la
fluidesa de l'espai i el color) i un cert gust racionalista (la
claredat de la composició i la simplictat dels volums i de
les façanes). En aquest sentit, destaca en gran mesura la
modernitat de l'esquema en planta dels dos pavellons
desapareguts, i la claredat constructiva de les cúpules i els
arcs, admirablement fets de rajola.

DADES JURÍDIQUES
Supose que el promotor de l'exposició i, per tant dels
pavellons, fou l'Ajuntament.
DESCRIPCIÓ
El 1946 es realitzà a Elx una "Exhibició Comarcal
d'Indústria, Agricultura i Artesania al Parc de l'Hort del
Colomer". Amb aquest motiu l'arquitecte Serrano i Peral
col·laborà a l'acondicionament com a parc públic de l'hort
del Colomer, en projectar les portes d'entrada, part de la
jardineria i diversos edificis. La porta d'entrada al conjunt

CRONOLOGIA
L'exposició es va realitzar a l'estiu del 1946. Els diferents
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documents dels projectes porten diverses dates. Així, el
pressupost i els plànols de la porta d'entrada són de Juliol
del 1946. En canvi, els plànols dels dos pavellons
desapareguts són d'abril del 1945. Desconec la data exacta
de desaparició del pavellós de "Riegos de Levante", però
encara apareix a postals antigues, per la qual cosa pense
que degué ser destruït durant els anys 50. El pavelló del
Sindicat Vertical desaparegué a final dels anys 60 o
principi dels 70.

Els dos pavellons de l'Exposició Comarcal del 1946 que
van ser destruïts durant els anys 60: el de "Riegos de
Levante", d'una deliciosa composició, i el del Sindicat
Vertical, que va ser després destinat a bar. Fotografies
devers el 1950 i 1960. [figs. 132-133]
A-7
DENOMINACIÓ: MUSEU MUNICIPAL
EMPLAÇAMENT: Parc Municipal. Passeig de l'Estació.
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte.
ÈPOCA: Projecte i realització del 1946.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
AASP. Guarda abundant material d'aquests projectes.
Destaquen els vegetals, perfectament conservats, i d'una
gran bellesa gràfica.
AME, SP. Guarda documents dispersos, de poc interès:
pressupostos, còpies de plànols, etc.
Festa d'Elig, especialment els números corresponents als
anys 1946 (amb un reportatge fotogràfic titolat "Passeig
del Parc") i següents.
Postals antigues, en diverses col·lecions particulars.

UTILITZACIÓ
Aquest pavelló era el principal de l'exposició del 1946.
Posteriorment s'ha utilitzat com a Museu Arqueològic
Municipal, amb peces prehistòriques, iberes i romanes.
Albergà la Dama d'Elx quan la portaren unes setmanes al
seu poble, devers el 1964. Ara (1982) queden només
algunes peces arqueològiques importants i es parla de
convertir-lo en Museu de la Palma Blanca. L'Ajuntament
té cura de la seua conservació.

Exhibició comarcal en el Parc de l'Hort del Colomer el
1946. Pla del conjunt projectat per l'arquitecte Serrano i
Peral. La font, la pèrgola, els quatre banquets i potser
quelcom més són de la mateixa època, de l'arquitecte
Pérez i Aracil. AASP, rotllo "Parque". [fig. 125]

DADES JURÍDIQUES
El Museu Arqueològic Municipal fou declarat Monument
Històrico-Artístic nacional, per decret de l'1 de març del
1962, de la Direcció General de Belles Arts (DO546M.
D474/1962). La declaració afectava també l'edifici on
estava instal·lat el museu mentre fos dedicat a tal fi.
L'edifici està inclós dins el Catàleg Municipal d'Edificis
Protegibles del 1982, amb el núm. D-2.

Parc Municipal d'Elx. Projecte de porta d'accés, planta i
alçat. Aquest projecte fou realitzat i la porta encara
existeix, malgrat li manquen les esferes. Es tracta d'una de
les obres més interessants d'A. Serrano i Peral; les petites
dimensions del conjunt no li lleven una certa
monumentalitat clàssica aconseguida amb una total
economia de medis. AASP, rotllo "Parque". [fig. 126]

DESCRIPCIÓ

Porta del Parc Municipal, Passeig de l'Estació.
Arquitectura castissista d'A. Serrano i Peral per a
l'exposició comarcal del 1946. Les magnífiques esferes de
ceràmica vidriada, amb reflexes metàl·lics, anaren
trencant-se i no foren reposades mai. Fotografia del 1979.
[fig. 127]

Edifici en forma de cúpula o de flam, d'arquitectura
gairebé parlant. La planta és circular, lobulada, i l'espai
interior és terriblement unitari. El perímetre està dividit en
dotze parts. En una d'elles està situada l'entrada i en les
altres onze s'obren grans nínxols, el volum dels quals està
reflexat exteriorment; cadascun d'aquests nínxols està
cobert per un quart d'esfera. L'espai central està cobert per
una gran cúpula esfèrica, que descansa sobre les anteriors.
L'interior s'il·lumina mitjançant un impluvium estrellat
centrat en la cúpula gran (que té l'estany corresponent
baix al sòl de terra) i petits orificis estrellats, tancats amb
vidre, situats dalt de cadascuna de les cúpules menors.
Tant l'interior com l'exterior de l'edifici estan
emblanquinats.

Dos vistes de les casetes de l'Exposició Comarcal del
1946. Una arquitectura simple, gairebé efímera, però amb
un gran domini formal i constructiu, resultat de la
dedicació a la seua feina de l'arquitecte Serrano i Peral.
Fotografies dels anys 40. Aquestes casetes foren
immediatament derrocades. [figs. 128-129]
Exhibició comarcal del 1946. Pavelló de la Companyia
"Riegos de Levante". Plànol datat en abril del 1945.
Aquest edifici feia un contrapunt amb el pavelló central
(veure plànol de conjunt) i era el de més interès formal i
funcional dels tres. També, el més "modern". Fou
derrocat durant durant els anys 50. AASP, rotllo
"Parque". [fig. 130]

CONTEXT
Aquest pavelló està al final d'un bancal de l'hort. Davant
té un estany, amb xorrets d'aigua, xapat de manises, de
gran llargària, que assenyala l'eix de la perspectiva. A
cada costat d'aquest estany hi ha un parterre que tenia
rosers i una araucària al final. Ara està ocupat per grans
ficus que arriben a tapar la basseta central. La perspectiva
del conjunt, perfectament estudiada, cooperava a realçar
l'edifici. Els xiprers que l'encolten també.

Exhibició comarcal del 1946. Pavelló del Sindicat
Vertical o Pavelló d'Agricultura. Plànol datat en abril del
1945. Aquest edifici continuà funcionant com a bar fins
els anys 70, que fou derrocat. AASP, rotllo "Parque". [fig.
131]

TIPOLOGIA
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Aquest era el pavelló central de l'Exposició Comarcal del
1946, i l'únic que resta en l'actualitat. Sense ser aquest el
millor dels que es van fer, si que és el més representatiu
de l'autor: aquí demostra, ben a les clares, les possibilitats
de la volta de rajola, sistema constructiu popular ben car a
Serrano i Peral, que l'utilitzà a les cúpules de les esglésies
d'una forma magistral. Aquí són realment atrevides les
cúpules com a únic element estructural. Hi ha qui
anomena carinyosament aquest edifici l'"ou". Tot i
arreplegant la seua característica formal més important.
Cal destacar, des d'un punt de vista paisagístic la
importància visual de la cúpula central i el color blanc del
conjunt. No hem d'oblidar tampoc tampoc l'important
presència de l'estrella de David com a motiu ornamental,
una constant en l'obra d'aquest arquitecte (pensem, per
exemple, en el cinema Alcàzar). En definitiva, tant el
color blanc, com les formes curvades i esfèriques, i
l'abundant ús de les peces de ceràmica vidriada i de
manises de colors vius formaven part d'uns criteris
estilístics situats, al meu entendre, entre un modernisme i
un populisme arabitzant que en ocasions s'apropa molt al
racionalisme heterodoxe de Serrano i Peral.

Edifici del Museu Municipal, Parc Municipal (Hort del
Colomer). Perspectiva de l'Exhibició Comarcal del 1946,
per l'arquitecte Serrano i Peral. AASP, rotllo "Parque".
[fig. 136]
Edifici del Museu Municipal (1946), Parc Municipal
(Hort del Colomer). Fotografia devers el 1950. [fig. 137]
El Museu Municipal devers el 1950. La magnífica
jardineria i escenografia d'arrels àrabs subratllava la
pretensió historicista d'aquest magnífic edifici. [figs. 138139]
Edifici del Museu Municipal (1946), Parc Municipal
(Hort del Colomer). Vista per davant i per darrere, abans
de que fos repintat. Els xiprers eren un dels arbres més
estimats A. Serrano i Peral. Fotografies del 1977. [figs.
140.141]
A-8
DENOMINACIÓ: OFICINA DE TURISME
EMPLAÇAMENT: Parc Municipal. Passeig de l'Estació
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: Devers el 1950. Reforma, devers el 1975. *

CRONOLOGIA
Tant el projecte com la realització són del 1946, any en
què va celebrar-se l'exposició. El mes de setembre del
1965, l'arquitecte municipal Antoni Serrano i Peral
redactà un projecte de vitrines per als nínxols del museu,
que han perdurat fins al 1982. Aquest any es van
traslladar 2.000 peces arqueològiques per pintar i reparar
l'edifici. En juny del 1982, amb motiu del Campionat
Mundial de Futbol se li posà un vidre a l'embocadura de
cada nínxol, s'exposaren escultures restaurades i es féu
una exposició de ram arrissats. L'exposició arqueològica
completa quedà retirada fins a la inauguració del museu
de l'Alcàsser de la Senyoria.

UTILITZACIÓ
Aquest edifici fou construït per la Companyia Elèctrica
CODESA, i destinat a caseta de transformació d'energia
elèctrica. Posteriorment fou habitat per l'Oficina
Municipal de Turisme, ús que segueix donant-se
actualment.
DADES JURÍDIQUES
L'edifici està situat en un dels horts de la Mare de Déu del
vincle del Dr. Caro, dels que formen el Parc Municipal.
L'Ajuntament té cura de l'edifici. L'oficina de turisme que
hi ha instal·lada és municipal. Està inclòs dins el Catàleg
Municipal d'Edificis Protegibles del 1982 (núm. D-4).

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"Capítol apart mereixen l'arquitectura paisagística
realitzada al Parc Municipal i la discutible, però
veritablement valenta arquitectura de l'anomenat Museu
Municipal, així com les edificacions ja perdudes que
l'acompanyaren en l'exposició del 1946."
ANTONI SERRANO I BRU (1972)

DESCRIPCIÓ
És un edifici de planta rectangular i d'altura equivalent a
planta baixa i pis, amb una torreta en l'angle sudest. Les
seues dimensions són molt reduïdes. Interiorment, l'espai
unitari de la caseta de transformació fou fragmentat en
dues plantes unides amb una escala interior. La planta
baixa té un espai, prou gran, per al públic, i altres
dependències menors darrere. Exteriorment, l'edifici, està
enmmerletat i tant la porta d'entrada, com les obertures
que fan de finestres, tenen bonics relleus i motius
arabitzants. A més dels merlets, per les façanes nord i est
una cornisa remata l'edifici. Aquestes façanes, amb
obertures circulars i estrelles de vuit puntes, són les que
tenen més interès de l'edifici.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
AASP. Conté esquemes de la planta i dels alçats, aixó
com una perspectiva molt curiosa. També, fotografies de
l'exposició a l'àlbum de la família de l'arquitecte.
BOE, 9-3-1962.
Festa d'Elig de diversos anys, amb abundant material
fotogràfic.
Información, 11-8-1982, p. 12. CMEP.
JAÉN, G.: Guia..., núm. 68.
SERRANO I BRU, A.: "Treinta...", p. 32.

CONTEXT

Edifici del Museu Arqueològic Municipal (1946), Parc
Municipal (Hort del Colomer). Planta i alçat. AASP,
rotllo "Parque". [figs. 134-135]

Aquest antic transformador està envoltat per tots els
*
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Aquest edifici fou reformat i ampliat el 1991.

costats de palmeres, cosa que fa un bell efecte. És molt
visible des de la gran replaça on s'ajunten les diagonals
del Rerapalau i de les Illetes, gran superfície d'asfalt i
pedra. Aquesta visibilitat, així com l'ús a què està
destinat, fa d'ell un element de gran rellevància urbana
social i arquitectònica, que l'aproxima a ser una regular
fita de la ciutat.

Octubre del 1955, AME, SP. [fig. 146]
"Projectes de caseta de transformació d'energia elèctrica",
façana posterior. Projecte de CODESA, sense signar.
Octubre del 1955, AME, SP. [fig. 147]
"Projecte de caseta de transformació d'energia elèctrica
per a la distribució en baixa tensió del sector Mesquita, de
la ciutat d'Elx", façana principal. Projecte de CODESA
(Companyia de Distribució d'Electricitat, S.A.), signat per
un enginyer industrial (signatura il·legible). Octubre del
1955, AME, SP. [fig. 148]

TIPOLOGIA
Durant els anys 40 i 50, la companyia d'electricitat
CODESA construí nombrosos transformadors i en
projectà molts altres amb característiques semblants a les
d'aquest. S'hi arreplega la tradició neoarabista, que, com
ja hem comentat, està present al Baix Vinalopó i a
l'Alicantí des de principi de segle. També als edificis
d'altres companyies apareix. Pensem en el Motor dels
Quatre Pilars de "Nuevos Riegos El Progreso" o en alguns
elements de "Riegos de Levante". Tanmateix, als
transformadors, el neoarabisme pren com en cap altre lloc
unes curioses característiques de minarets. Són edificis
que pel seu destí tenen petites dimensions en planta i una
gran altura; són esvelts i tenen poquíssimes finestres, amb
la qual cosa el seu volum blanc es retalla, d'una forma
clara i contundent. El resultat, doncs, no pot ser més
arabitzant. Encara que aquest edifici no té l'elegància dels
revivals de Serrano i Peral, considerem que és un element
molt representatiu d'un tipus arquitectònic habitual a la
comarca. L'encertadíssim ús que se'n fa, realça la seua
importància formal, i fa que es mantinga en un acceptable
estat de conservació.

"Projecte de caseta de transformació...", façana posterior.
AME, SP. [fig. 149]
A-9
DENOMINACIÓ: PARC ESPORTIU
EMPLAÇAMENT: Passeig de l'Estació.
ÈPOCA: Des del 1952.
UTILITZACIÓ
Al Parc Esportiu hi ha diverses piscines i camps d'esport.
També un bar i una sala de ball, i una pista de ball a l'aire
lliure. Aquesta gran quantitat d'ussos en un espai tan
reduït fan d'ell un parc excessivament polifuncional.
DADES JURÍDIQUES
Part dels horts que composen el Parc Esportiu pertanyen a
la Mare de Déu de l'Assumpció a través del vincle de
Caro. Altres són municipals. El conjunt el regenta
l'Ajuntament d'Elx.

CRONOLOGIA
L'edifici és anterior al 1958, doncs ja apareix als
fotoplànols del vol que es féu aqueix any. Existeix un
projecte anònim fet per CODESA per a l'encreuament
dels carrers de Marcel·lià Coquillat i Quinto Albio, de
característiques molt semblants, però d'un arabisme
encara més acusat. És del 1955. D'abril del 1975 existeix,
aiximateix, un projecte de "Reforma i elevació de pis a
l'Oficina de Turisme". Vol dir-se que la construcció del
transformador degué ser cap al 1950, i la seua habilitació
per a oficina de turisme devers el 1975.

DESCRIPCIÓ
Al Parc Esportiu s'ajunten un fragment de l'hort de la
Mare de Déu, l'hort de Missa d'Onze i l'hort de "José" o
dels "Patos". S'hi entra per una porta que pren la forma
d'un arc de triomf que té una gran entrada central amb arc
de mig punt i dues portes petites als costats. Aquesta porta
està exactament enfront de la porta del Parc Municipal i,
com aquella, està emblanquinada i els pilars estan
rematats amb rajola vista. Dins, tots els bancals de l'hort
estan ocupats amb piscines, pistes d'esport, pistes de ball i
edificis. Hi destaquen les pistes de ball, fetes amb mosaic
de marbre de colors.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
AME, SP. Projectes del 1955 i 1975.
Información, 11-8-1982, p. 12. CMEP.
Postals i fullets turístics diversos. Material fotogràfic.

CONTEXT
Antic transformador elèctric, actualment Oficina
Municipal de Turisme. Parc Municipal (Hort de la Mare
de Déu), Passeig de l'Estació. Fotografies del 1977. [figs.
142-143]

El Parc Esportiu està entre el passeig de l'Estació i les
fàbriques que als 30 es feren al camí dels Molins i al camí
de Candalix. La seua importància urbana radica en el fet
de delimitar una via de gran importància formal com ho
és el passeig de l'Estació.

Antic transformador elèctric, actualment Oficina
Municipal de Turisme. Parc Municipal (Hort de la Mare
de Déu), Passeig de l'Estació. Fotografies del 1979 i 1977.
[figs. 144-145]

TIPOLOGIA
Arquitectònicament, de tot el Parc Esportiu, només la
porta d'entrada tè interès. La jardineria és gairebé
inexistent mercè a una ocupació del sòl abusiva. Els

"Projectes de caseta de transformació d'energia elèctrica",
façana principal. Projecte de CODESA, sense signar.
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edificis són vulgars. Res d'especial tenen les instal·lacions
esportives. I les pistes de ball, contemporànies de les de
l'hort de Baix, no tenen ni punt de comparació amb
aquelles. Del conjunt només aquestes pistes de ball,
malgrat la seua lleugera condició kitsch, mereixen certa
atenció. Pel contrari, la porta d'entrada té categoria
urbana. És un bon exemple de castissisme no exenta de
monumentalitat. Encara que no hi hagué cap intervenció
directa de l'arquitecte Pérez i Aracil, aquesta porta pot
considerar-se obra del seu taller. Pel que fa a l'hort,
l'intensitat de l'ús i la poca adequació d'aquest ús a un
hort, està amenaçant greument la seua supervivència.

magatzem i el pis com a colomer.

CRONOLOGIA

Aquest és un molí de farina, mogut per la força de l'aigua
que passa per la Sèquia Major del Pantà. L'edifici està
damunt d'aquesta sèquia, vora el riu Vinalopó. El
pronunciat desnivell existent entre l'hort i el fons de la
rambla està resolt amb un mur de contenció fet de
mamposteria en la part inferior i amb contraforts (que
tenen petites perforacions transversals per a permetre el
pas de l'aigua al seu través), en la part superior. Aquests
contraforts estan units mitjançant voltes rebaixades i arcs
de mig punt, per la part superior. Aquestes voltes formen
una mena de plataforma sobre la qual està situat l'edifici
del molí propiament dit. Bàsicament el molí consta de dos
cossos: un planta baixa, amb coberta de dues vessants de
teula àrab, que dóna accés a diversos patis i corrals; i un
altre, de planta baixa i pis, que té coberta a un aigua
també de teula àrab. Aquest segon cos està situat a un
nivell més alt que l'altre i totalment ja sobre la terra
ferma. Just en el punt on l'aigua de la sèquia va a entrar al
molí, hi havia uns petits orificis per on eixia una quantitat
d'aigua molt reduïda. Aquest dret d'aigua anava per una
sèquia de pedra picada i travessava el Parc Municipal.
Açò eren els "xorrets", un dels elements típics d'Elx que
formaven part de la seua memòria popular. Els xorrets,
com a sinònim de vellesa originaren la frase: "Això és
més vell que els xorrets" o "Té més anys que els xorrets".
La destrucció de l'edifici està en un estat molt avançat. Els
contraforts estan erosionats i ha caigut gran part de la
coberta. Els murs estan desplomats i els morters desfets.
La ruïna es va veure accelerada per l'heura i la vegetació
que cobrí l'edifici fins el 1979. L'interior està totalment
destruït.

DADES JURÍDIQUES
El Molí del Real està inclós dins el Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles del 1982, amb el núm. D-49. En
estar incluït dins el Parc Municipal, és l'Ajuntament el
responsable directe de la supervivència o la ruïna d'aquest
edifici. El projecte de reconstrucció fou aprovat per
l'Ajuntament en març del 1980.
DESCRIPCIÓ

Segons les notícies que hem arreplegat verbalment, la
primera cosa que es féu del Parc Esportiu, fou la porta
d'entrada, per al front de Joventuts de la Falange
Espanyola, que controlava la cosa de l'esport. Després es
féu la piscina gran, més tard la piscina menuda i la
mitjana; les pistes de ball després i finalment la pista
poliesportiva. El 1958 (data del fotoplànol que utilitzem)
encara no s'havia començat cap d'aquestes obres. Els balls
començaren a final dels anys 60.
Porta del Parc Esportiu, passeig de l'Estació. Fotografia
del 1979. [fig. 150]
Parc Esportiu (Horts de la Mare de Déu i de Missa
d'Onze), pista de patinatge. A l'esquerra hom pot veure les
grades i darrere una petita construcció destinada a la
cantina de formes castissistes, avui desapareguda.
Fotografia del 1965. [fig. 151]
Parc Esportiu. Un determinat concepte d'exotisme: les
palmeres washingtonianes amaguen les datliferes. Els
troncs d'aquestes es gasten per a jardineres o banquets.
Les curves de les pistes de ball, dels estanys o dels
escenaris, neguen la geometria clara de l'estructura dels
horts de palmeres. Fotografia del 1981. [fig. 152]
A-10
DENOMINACIÓ: MOLÍ DEL REAL
EMPLAÇAMENT: Hort del Real, Parc Municipal, vora
el Pont de Ferro i l'Avinguda de la Llibertat
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: Devers el segle XVIII. Orige islàmic.

CONTEXT
El molí del Real, rodejat de palmeres, es trobava enmig
del paisatge àrid i sec que conformava el riu Vinalopó, de
règim torrencial. Les parets del riu queien a plom, i la
paret del molí es confonia amb elles. Actualment, els
marges del riu s'han erosionat i s'han poblat de vegetació.
El paisatge ha canviat de forma i de colors. El crespinell,
el gram i les atzavares han cobert les roques i les arenes.
Les vessants, abans grogoses, ara són verdes i es tornen
morades en florir les plantes per la primavera. enmig
d'aquests voltants, el molí del Real és un component
fonamental del paisatge; un paisatge, el del marge esquer
del riu Vinalopó, que és el més important d'Elx i d'una
bellesa extraordinària.

UTILITZACIÓ
L'edifici continuà utilitzant-se com a casa i com a molí
fins a final de la dècada dels 40, amb la qual cosa el seu
estat de conservació degué ser prou bo. Després que fos
abandonat, la vessant de la rambla, al costat del molí
s'utilitzà per tirar escombreries i runes, produint-se una
forta erosió en la part superior de la vessant i un reple en
la part de baix. Una vegada fou inclós el Molí dins el Parc
Municipal (devers els anys 50-60) l'edifici fou utilitzat
com a "jardinera", plantant pegades a les parets tot tipus
de cactus, heura, piteres, etc., així com gram i gespa pel
seu costat. La planta baixa de la torre de l'est, com que
estava relativament ben conservada, s'ha utilitzat com a

TOPONÍMIA
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A la memòria del projecte de restauració vam fer una
anàlisi de la toponímia possible del Molí del Real. Allí
vam concloure que era aquest el topònim correcte,
probablement derivat del significat "campament o conjunt
de tendes on s'allotja un exèrcit en campanya" que, entre
d'altres, li donava el mot "real" el DCVB. Així havia
sorgit "el Real" de la ciutat de València, relacionat amb el
campament de Jaume I. En canvi, Ibarra, a "La palmera"
diu que l'hort del Real s'anomenà així perquè antigament
era "per a la dotació del real dels manissers, els fabricants
de ceràmica local". A Elche ho torna a dir: "el partidor de
reg anomenat 'el Real' es diu així per estar obert en la
Sèquia Major al lloc on durant l'Edat Mitjana hi hagué un
important grup de terrisseries, les basses de les quals
devien assortir-se del partidor anomenat 'el Real dels
Manissers' (institució municipal). No li ve el nom del fet
que Jaume I pernoctara i fera el seu real o campament
mentre s'estipulava amb els moros l'entrega de la Vila".
Tot aquest túmul de notícies confusses no lliguen, doncs
enlloc he trobat relació de la paraula "real" amb ceràmica.
L'única cosa que descarte és que siga Moli Reial, doncs
enlloc surt cap referència monàrquica al respecte.

També, la poca importància que té una datació exacta en
les obres de l'arquitectura popular. En qualsevol cas, la
concepció del conjunt, i la seua interrelació amb el
paisatge –visible a les fotografies de principi de segle– és
medieval.
El 1946 encara que no s'incloïa el molí dins el plànol del
parc preparat per a l'Exposició Comarcal; vol dir-se que
aleshores encara s'utilitzava com a tal molí. El 1979 se li
va tallar l'heura i les atzavares que estaven menjant-se
l'obra. En febrer del 1980 els arquitectes Jaén i Macià
feren un alçament de l'estat del molí, i redactaren per a
l'Ajuntament un "Projecte de Restauració", que fou
aprovat definitivament per l'Ajuntament ple en sessió del
25-3-1980. El 1982, la premsa local dóna notícia de nous
ensorraments al molí.
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
CÀRCER, A.: España..., p. 220.
COAVyM: Cartell de les Primeres Jornades sobre el
Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic del País Valencià,
1979. Bonica composició amb diverses arquiectures
populars del País Valencià, entre les quals estava el Molí
del Real.
Elche, núm. 53, 22-7-1928. A la portada hi ha una
fotografia del Pont de Ferro i del Molí del Real, amb tota
la vessant de la rambla pelada, d'una gran bellesa, i el
molí fet sobre el gran mur i els contraforts. Té molt
d'interès la comparació d'aquell paisatge àrid i sec amb
l'actual. Des del meu punt de vista és pitjor –i sobretot
més fals– el d'ara.
GARCIA MERCADAL, F.: La casa..., s/n.
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 18.
IBARRA, P.: "La palmera", El Ilicitano, núm. 236, 12-31933.
—Elche..., p. 32.
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles.
JAÉN, G.: Guia..., núm. 28.
JAÉN, G. i MACIÀ, D.: "Projecte de restauració del Molí
del Real, vora el Vinalopó, a Elx", febrer del 1980.
LABORDE, A.: Viatge..., gravat "Vista d'Elx...".
Revistes Festa d'Elig, esp. les dels anys 1951 (amb una
regular fotografia on els voltants encara estan àrids, però
l'edifici ja està enrunat) i 1954 (amb una fotografia del
molí vist de front).
La Verdad, 24-8-1982, article sobre l'estat de ruïna del
molí.

TIPOLOGIA
El Molí del Real és un edifici totalment singular pel que
fa al seu sistema estructural, i a la seua concepció
paisagística. Els contraforts i els arcs són bàsicament
semblants a altres obres de les conduccions d'aigua tot al
llarg de les sèquies Major i de Marxena. Tanmateix, en
cap lloc tenen la grandiositat i magnificiència d'aquests.
D'altra banda, la casa segueix el tipus de les cases d'hort:
altures heterogènies, coberta en part de teula àrab i en part
de terrat pla, escasses obertures, petites finestres, enlluït
exterior d'algeps negre, etc. És curiosa, en canvi, la
presència d'una volta de canó (actualment derruïda) a
l'interior, en el cos central de l'edificació; aquesta obra
formada amb pedres de paredar, sembla més antiga que la
resta de la casa-molí.
CRONOLOGIA
Al gravat de final del XVIII, inclós dins el Viatge... de
Laborde, ja es veu en un extrem una edificació que podria
ser el Molí del Real. És un edifici de volums cúbics, però
que no té contraforts. Açò tampoc no vol dir res, doncs els
gravats del XVIII no tenen cap intenció de ser fotografies i
el gravador improvisa molt sovint. Gozálvez el situa,
d'una forma errònia, entre el 1911 i 1933; aquest error és
disculpable i comprensible per la generalitat del plànol on
està situat, que abasta tot el poble. Existeixen postals
anteriors al 1909 que ja mostren el molí igual que està
actualment. Càrcer de Montalban i García Mercadal
inclouen fotografies amb els peus respectius de "Molí
àrab" i "Molí d'orige àrab", encara que cap d'ells en parla
al text. En definitiva, l'obra superior és datable en part al
segle XVIII –ja apareix al Laborde–, però la relació de tot
el conjunt amb la Sèquia Major (obra de orige romà) i les
necessitats dels murs de contenció que aquesta tenia, ens
fan pensar que part de l'obra puga ser, efectivament,
medieval. Cal tenir en compte l'accelerada erosió de les
vessants de la rambla, i que poc o gens han canviat el
traçat de les grans sèquies d'Elx, de l'Edat Mitjana ençà.

Planta del Molí del Real el 1980 i planta del projecte de
restauració. A la part inferior hi ha la rambla i a
l'esquerra, la sèquia Major. El projecte preveia
estrictament la restitució de parets i cobertes. [figs. 153154]
Façana de ponent, sobre la rambla, del molí del Real.
Dalt, el 1980, encara amb l'heura menjant-se'l a poc a poc.
Baix, projecte de restauració. [figs. 155-156]
Molí del Real, façanes sud, est i nord, segons el projecte
de restauració. Es refeien les portes i les finestres i es
recuperaven les aristes d'algeps i els volums cúbics propis
de les cases dels horts de palmeres. Plànols del 1980.
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[figs. 157-158-159]

1979. [fig. 179]

Secció del Molí del Real el 1980 i secció segons el
projecte de restauració. Es pot veure la volta de canó
derruïda i la disposició dels contraforts. [figs. 160-161]

Vista de la rambla cap al nord des del Pont de Ferro. A
mà dreta, els horts del Real i dels Belets. Al fons, la
ceràmica de Quiles i la fàbrica de Ferràndez, emporis
industrials, amb els quals s'intentà un creixement de la
ciutat cap al nord, més enllà dels horts, que no va reeixir.
Fotografia del 1979. [fig. 180]

El Molí del Real, segons Laborde. Fragment de la "Vista
d'Elx..." del 1794-1797. [fig. 162]
El Molí del Real i el Pont de Ferro a principi de segle,
quan encara no havia començat a ocupar-se la finca de la
Rata ni la Figuera Redona, en el marge dret de la rambla.
Fotografia de Ginés Tarí, publicada a la portada de la
revista Elche, núm. 53, del 22 de Juliol del 1928. [fig.
163]

Ceràmica de Quiles, vista des de l'oest; darrere estan els
horts de Revenga, dels Molins, de la Molinera i dels
Belets. Com en totes les teuleres, la xemeneia és una fita
en el paisatge i un prodigi estructural i constructiu.
Fotografia del 1981. [fig. 181]
Fotografia del fullet turístic Elche..., 1982. Jardins del
General Lacalle als horts dels Belets i del Real. La imatge
capta perfectament la intenció de la jardineria turística
que s'ha parcticat als horts: són més importants les mates
del primer terme, que les palmeres del fons. Uns horts
sense palmeres joves estan condemnats a mort. [fig. 182]

El Molí del Real devers el tomb de segle. Com a
contrapunt, el Pont de Ferro que recordava les obres
d'Eiffel, i les parets seques i desfetes, d'arena, de la
rambla. [figs. 164-165-166]
Dues vistes del Molí del Real. A la dreta està la rambla.
Es veu la bellíssima Sèquia Major, amb contraforts i
parets curves, d'algeps. Fotografies devers el primer quart
del segle XX. [figs. 167-168]

Casa de l'hort dels Molins. L'ús dels horts com a vivers ha
estat el més sensat dels que han albergat durant les
darreres decàdes. Aquí es veu un viver municipal de
dombelles. Fotografia del 1982. [fig. 183]

Molí del Real, hort del Real (part inclosa en el Parc
Municipal). Vista des del Pont de Ferro, al nord.
Fotografia del primer quart de segle, reproduïda a
CARCER, A.: España..., p. 220. [fig. 169]

Casa de l'hort de la Molinera. Com la immensa majoria de
les cases d'hort, aquesta està abandonada i ruïnosa. Ningú
mai s'ha plantejat la recuperació d'aquestes arquitectures.
Fotografia del 1982. [fig. 184]

Molí del Real, hort del Real (part inclosa en el Parc
Municipal). Vista de la part que dóna sobre el riu, des del
Pont de Ferro. Fotografia anterior al 1909, editada en
postal. [fig. 170]

Casa de l'hort Novet, vora el Parc Nou. Com la majoria de
les cases d'hort, aquesta està deshabitada i en un
deprobable estat de conservació. Fotografia del 1979. [fig.
185]

Molí del Real, hort del Real (part inclosa en el Parc
Municipal). Vista des de ponent. Fotografies dels anys
1977 i 1978. [figs. 171-172]

Casa de l'hort dels Belets, parcs del General Lacalle. De
totes les cases d'hort aquesta és la que té un volum
prismàtic més pur; tota la seua arquitectura està reduïda a
un cub, on s'obrin uns petits buits i al qual s'afegeixen els
corrals posteriors i la porxada davantera. Fotografia del
1979. [fig. 186]

Molí del Real, hort del Real (part inclosa en el Parc
Municipal). Façana de ponent vista des de baix de la
rambla i des del pont de Ferro. Fotografies dels anys 1979
i 1977. [figs. 173-174]
Molí del Real, hort del Real (part inclosa en el Parc
Municipal). Façana de ponent i Sèquia Major abans
d'arribar al Molí; a l'esquerra estaven els xorrets, dret
d'aigua que atrevessava el parc. Fotografies dels anys
1977 i 1976. [figs. 175-176]

A-11
DENOMINACIÓ: TORRE DELS VAÏLLO
EMPLAÇAMENT: Hort de la Torre, al nord de
l'Avinguda del Ferrocarril i de l'estació del
ferrocarril.
AUTOR: Anònim.
ÈPOCA: segles XV i XVI.

Molí del Real, hort del Real (part inclosa en el Parc
Municipal). Vistes des del sud, l'entrada estava
completament coberta per l'heura fins el 1979. Els marges
de la rambla, coberts per la vegetació ja no s'assemblen
als de la fotografia de principi de segle. Fotografies dels
anys 1979 i 1976. [figs. 177-178]

UTILITZACIÓ
Durant un cert temps la Torre –com se la coneix a Elx–
s'utilitzà com a magatzem municipal. Actualment i des de
fa anys està desocupada.

Mur de contenció de la Sèquia Major, al nord del Pont de
Ferro; darrere està l'hort del Real. Quan aquest hort fou
convertit en jardí, la Sèquia Major que baixava vorejant la
rambla i configurant un dels paisatges més formosos
d'Elx, fou desviada cap a l'interior de l'hort. Fotografia del

DADES JURÍDIQUES
Propietat de l'Ajuntament d'Elx, com tot l'hort de la Torre,
des de la dècada dels 70. Edifici declarat Monument
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Històric-Artístic, de caràcter local, per OM del 14-91975. Es declarà com a tal la torre i una parcel·la de 880
m2, on no està inclosa la capella ni el magatzem pròxims.

cremades i corcades. L'estat de conservació de l'exterior
és igualment penós: els morters estan desfent-se i les
pedres s'hi cauen.

DESCRIPCIÓ

CRONOLOGIA

És aquesta una torre de guaita de volum prismàtic i planta
quadrada, amb un lleuger talús en la base. En l'actualitat
està exmotxada, però encara queden restes de la cornisa,
de la barbacana i dels remats. En cada cara de la torre hi
ha finestres i una porta balconera, alineades verticalment.
Les seues dimensions són regulars, però n'hi ha molt
poques finestres, la qual cosa fa que destaquen molt, en
contrast amb els grans panys de paret de mamposteria
sense revocar que conformen la fàbrica, completada amb
carreus als angles i a la base. A l'altura del tercer forjat,
una cornisa, lleument pronunciada, trenca la uniformitat
dels panys de paret. Damunt de la porta d'entrada queden
restes de l'antic escut d'armes dels propietaris, i més
amunt hi havia un balcó de ferro forjat, avui desaparegut.
Només entrar, en la planta baixa es veu un elegant arc
escarsser o el·líptic de grans proporcions. Gòmez
l'atribueix a una reforma del segle XVII, cosa estranya
doncs forma part del sistema estructural de l'edifici.
Separat de la torre hi ha un petit edifici construït tot de
carreus, de planta rectangular, i estrany alçat trapezoidal,
que sembla ser que estava destinat a ermita.

El seu orige fou defensiu, contra els pirates berberiscs.
Tormo considera que és datable devers el 1500. La
memòria municipal del 1970 la data al segle XV.
1557
Construccions defensives d'En Bernardí de Càrdenas:
Alcàsser de la Senyoria, castell de Santa Pola, torres de la
costa, etc.
s. XVIII
Una reforma d'aquesta època construí el gran arc
d'entrada, segons Gòmez. Aquesta opinió concorda amb
la de Seijo referent a que aquestes torres defensives no
tenien l'entrada al nivell del sòl de terra, sinó més alt.
1970
Devers aquest any, la brigada municipal d'obres féu
reparacions en la torre; bàsicament consistiren en refer
l'últim forjat i soldar-lo, evitant goteres i filtracions
d'aigua. Amb una biga perimetral de coronació es nugà i
s'assegurà mínimament l'estabilitat de la part superior de
la torre.
1973
El 16 d'abril, l'Ajuntament ple sol·licità que les torres dels
Vaïllo i dels Ressemblanc foren declarades Monument
Històrico-Artístic de caràcter local.
1975
Una OM del 14 de setembre declarà aquestes dues torres
monumentals, conforme s'havia demanat.
1981
La torre està en unes condicions pèssimes (que continuen
el 1982). Hi ha forjats caiguts, l'interior està cremat. La
porta ha estat trencada diverses vegades. Els troncs de les
palmeres arrancades per l'Ajuntament de l'hort de
Vicentet, estesos per la replaça, fan un espectacle dantesc.
Canviant de lloc aquests troncs i netejant la replaça, van
trencar el bRocal del pou, que sembla gòtic. Dins d'aquest
pou anaven cremant-se els troncs de les palmeres.

CONTEXT
La Torre dels Vaïllo, rodejada per horts de palmeres,
forma part del seu paisatge i configura una de les més
formoses vistes d'Elx, haven arribat a ser una de les seues
notes més característiques. Com les altres torres, la
Calaforra i l'Alcàsser s'ha prestat moltes vegades en la
presudo-literatura local a fantasies mores. És visible a
gran distància pel costat de llevant, entre les palmeres de
l'hort que li pren el nom. llàstima que una nefasta política
municipal d'ocupació dels horts que acabarà amb aquesta
bella vista tal i conforme la contemplem avui en dia.
TIPOLOGIA

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
Tormo parla d'aquesta torre com d'una torre gòtica.
També Gòmez assenyala tres arcs gòtics en l'escala, tot i
considerant-la "la torre millor conservada i la de més
valor arquitectònic de les nombroses torres de guaita que
envolten a Elx i el seu camp". Com la torre dels
Ressemblanc, la d'Espanya, la del Gaitan, la desapareguda
de Siuri (o del Pla), la de Carrús i altres del Camp d'Elx,
és emparentable amb les torres de defensa de tot el litoral
del País Valencià, especialment amb les de l'horta
d'Alacant, destinades a la lluita contra les ràtzies dels
pirates moros de l'edat moderna. Són construccions
pròpies del País Valencià, habilitades normalment, més
tard, com a habitatges. En aquest cas és destacable que no
hi hagi cap construcció afegida al cos principal de la torre,
amb la qual cosa aquesta segueix éssent exenta.
Arquitectònicament destaca el volum prismàtic, molt
contundent, l'ordenada disposició de les obertures, i els
arcs i elements constructius de l'interior, dissortadament
en un estat de conservació lamentable, al borde la ruïna
física total, amb els forjats caiguts, i les biguetes

"Cap al noroest, distant tres quarts d'hora, en un terreny
un poc montanyós, es troba la Torre de Carrús, que pren
el nom del seu propietari, el senyor marqués de Carrús: és
obra antiga, de prou capacitat i de figura quadrada. Unes
altres dues torres es veuen per l'est, la distància d'un quart
d'hora, obra de moros, i dues més en l'albufera, que no
ofereixen res de particular."
PASCUAL MADOZ (1845-1850)
JAVIER FUENTES I PONTE (1887)
"És de base quadrangular i conserva en l'interior un arc
que correspon a la restauració que es va fer al segle XVIII.
D'un dels angles arranca una escala de caragol que a
l'altura del trespol té tres arcs gòtics. En la tercera planta
estan les troneres de defensa i damunt les barbacanes.
Aquesta torre, anomenada del Comte, va pertànyer als
Vaïllo de Llanos, posseïdors del Comtat de Torrellano."
JOAN GÓMEZ I BRUFAL (1956)
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Aquest edifici segueix albergant el mateix ús per al que
fou construït: molí de farina i oficines annexes de
l'empresa.
DADES JURÍDIQUES
A la barana del terrat de l'edifici està el nom d'"Andrés
Serrano S.A.". El projecte fou fet a nom d'Andreu Serrano
i Selva. Està inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis
Protegibles del 1982, amb el núm. D-48.
DESCRIPCIÓ
Gran edifici industrial aïllat, desenvolupat tot ell en gran
altura, especialment pel que fa a la zona de les sitges. La
part principal consta d'un cos aproximadament prismàtic,
destinat a oficines i instal·alcions generals del molí
pròpiament dit. A l'extrem oest d'aquest cos n'hi ha un
altre, més alt, destinat a sitja, adossat a l'anterior. Tot
aquest conjunt està pintat de blanc. Al seu costat se li
afegí en època recent un altre dipòsit, aquesta vegada
metàl·lic, pintat de verd claret. La façana principal té
finestre balconeres, ordenades simètricament al costat
d'un eix central, i agrupades verticalment per una
motllura. Les de l'últim pis tenen arcs de mig punt. La
sitja d'obra, segons el projecte, devia tenir aquests
mateixos arcs, formant un baix-relleu probablement de
formigó, però no foren construïts. Els dos cossos antics de
l'edifici estan remats per delicades motllures i cornises i a
la part superior, al costat de llevant, està pintada la data
"1932", i a la part del nord "Fábrica de Harinas; Andrés
Serrano S.A.; Sistema Buhler". A la part de migdia hi ha
barracons, zones de descàrrega i diverses naus amb
estructura molt pobra, de fusta, i coberta de teula plana.

Tipus de torres de guaita del segle XVI a l'Horta d'Alacant
i al Camp d'Elx, segons Seijo. Merlets de pedra picada i
remats d'arcs i de torres. SEIJO, F.: Arquitectura
alicantina: la vivienda..., vol. I, làm. XXVII. [fig. 187]
Fragment del plànol Elche de Marín, 1980. Parc Esportiu
i torre dels Vaïllo. Nova iconografia dels horts , agafada
d'un llenguatge propi dels tebeos blans. [fig. 188]
Torre dels Vaïllo, hort de la Torre. Angle del sudest. Els
troncs de palmeres que es veuen pertanyen a l'hort de
Vicentet i foren arrancades per construir l'estació
d'autobussos el 1979. Fotografia del 1979. [fig. 189]
Torre dels Vaïllo, hort de la Torre. Façana de ponent.
Fotografia del 1979. [fig. 190]
Torre dels Vaïllo, hort de la Torre. Façana de migdia, amb
l'escut mutilat damunt la porta d'entrada i angle del
nordest. Fotografia del 1978. [figs. 191-192]

CONTEXT
Capella i magatzem vora la torre dels Vaïllo, hort de la
Torre, camí dels Molins. Curiós conjunt d'una construcció
popular i una altra amb voluntat d'arquitectura culta,
úniques edificacions annexes a la torre. Fotografia del
1979. [fig. 193]

La fàbrica de la farina està enmig de l'hort de l'Estació,
molt prop de les altres fàbriques que destrossaren
multitud de palmeres els anys 20 i 30. L'edifici està
rodejat pels horts de palmeres. La seua construcció degué
ser en gran part després de les declarcions prohibitives de
la tala dels horts. El 1978 es va construir enfront d'ell la
nova estació del ferrocarril subterrani, obra incòmoda i
del pitjor gust imaginable. Al costat està la nova estació
d'autobussos, i enfront –a l'altre costat de l'avinguda de la
Llibertat– el Conservatori. La seua situació, les seues
grans dimensions i el seu caràcter de gran contenidor, en
fan un edifici òptim per destinar-lo a un ús públic. La
imatge urbana dins del conjunt dels horts de palmeres, és
d'una gran importància, havent-se convertit en una fita
visual d'Elx. La nova sitja metàl·lica, encara que algú
volguera "camuflar-la" pintant-la de verd, no s'adiu amb
la resta del conjunt edificat, i molt menys amb el context
dels horts.

Casa de l'hort de la Torre, Camí dels Molins. Derrocada el
1980. Fotografia del 1979. [fig. 194]
A mà esquerra, casa de l'hort de Vicentet derrocada el
1981; a mà dreta pavelló de la fàbrica de la farina. El
bancal que hi ha al primer terme era part de l'hort de
Vicentet, fins que fou arrancat per l'Ajuntament el 1979
per construir l'estació d'autobussos. Camí dels Molins;
cantonada amb l'Avinguda del Ferrocarril o de la
Llibertat. Fotografia del 1979. [fig. 195]
A-12
DENOMINACIÓ: FÀBRICA DE LA FARINA
EMPLAÇAMENT: Avinguda de la Llibertat i camí dels
Molins.
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte.
ÈPOCA: 1930-1932?

TIPOLOGIA
Es tacta d'una obra de joventut de Serrano i Peral; els
primers plànols els va dibuixar als 23 anys. Com que el
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sistema de moldre era una patent estrangera (Germans
Buhler, d'Uzwil –Suïssa–, segons consta en la
documentació del projecte), les instal·lacions interiors
seguiren les normes marcades per aquella. La disposició
exterior, en canvi, sembla totalment atribuïble a
l'arquitecte Serrano, a qui cal considerar autor, sinó de la
totalitat de l'obra (on influiria tant el propietari com la
casa Buhler) si d'una gran part, incloent la concepció de la
volumetria i la imatge urbana en general. És admirable la
solució classicista de la façana principal, amb finestres
allargades verticalment per motllures, que redueixen
l'escala de l'edifici d'una forma notable. Els paraments
cecs de la sitja, les cornises, els falsos encoixinats, les
baixants, la partició dels vidres de les finestres, les
baranes de tub, les fenedures horitzontals, etc. denoten no
sols un acurat disseny, sinó també una excel·lent
execució. El resultat volumètric exterior, subratllat per la
bona conservació i pels freqüents treballs de
manteniments de la pintura, són magnífics; sobretot la
façana del nord.

Fàbrica de la Farina, Camí dels Molins; cantonada a
l'Avinguda del Ferrocarril. Façana del nord; sitja de
l'edifici i sitja annexa. Fotografia del 1979. [fig. 201]
Fàbrica de la Farina, Camí dels Molins i Avinguda del
Ferrocarril. Detall de la façana del nord, d'una
delicadíssima composició clàssica. Fotografia del 1977.
[fig. 202]
Fàbrica de la Farina. Vista des de llevant, amb els
barracons afegits i la primitiva casa de l'hort. La volmetria
i els detalls formals de la fàbrica són magnífics.
Fotografia del 1981. [fig. 203]
Camí dell Molins. Vista cap al sud des de l'Avinguda del
Ferrocarril. L'hort de l'esquerra és el de Vicentet; el de la
dreta, l'hort de l'Estació en el lloc on el 1932 se
construiria la Fàbrica de la Farina. Targeta postal devers
el 1900. [fig. 204]
Camí dels Molins. Vista cap al sud des del Camí de
Candalix. A l'esquerra l'hort de l'Esquilauret o del Carme i
a la dreta l'hort de "José" o dels "Patos". Als fons, la casa
del primer hort (carrer de la Porta d'Alacant, núm. 26).
Fotografia devers el 1900, ANÒNIM: Auto...). [fig. 205.]

CRONOLOGIA
Els plànols inicials dels projecte estan datats en maig del
1930; el projecte de la sitja està datat en abril del 1932;
aquesta és la data que hi ha escrita a un costat de l'edifici.
Hi ha nombrosos projectes d'ampliació i reforma de
diverses naus dels anys 1935, 1945 i 1954. La sitja
metàl·lica és de final dels anys 60. Malgrat estar situat
enmig dels horts, el 1962 el Pla general mantingué
l'estatus industrial d'aquest sòl de terra, deixant fer i
desfer. Actualment està qualificat de Protecció de
Palmerar. El 1980, els arquitectes que ferem
l'Avantprojecte d'Urbanització de l'Avinguda de la
Llibertat, l'assenyalàrem com a uns dels edificis més
rellevants de l'Avinguda, proposant la seua conservació.

A-13
DENOMINACIÓ: FÀBRICA DEL SORD (GRUP ESCOLAR DE
CANDALIX, ANTIGA FÀBRICA DE SABATES DENOMINADA
TAMBÉ DE LA VÍDUA DE MACIÀ)
EMPLAÇAMENT: Carrers de Candalix i dels Molins.
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil i Antoni Serrano i
Peral, arquiectes.
ÈPOCA: 1936-1937
UTILITZACIÓ

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
En un principi, la fàbrica del Sord era una fàbrica de
calçat que durant la Guerra d'Espanya fou destinada a
fàbrica de guerra. Fins a l'inici dels anys 70 seguí éssent
una fàbrica de sabates. Poc després de tancar la fàbrica,
l'edifici fou acondicionat per a Escola d'EGB de 32
unitats, prenent el nom de Ruiz de Alda. Després del
1979, l'Ajuntament li canvià el nom pel de Candalix.

AASB, carpeta "Andrés Serrano Selva". Existeixen
dibuixos i plànols originals (supose que de la mà del
mateix arquitecte), còpies de plànols i documents
diversos.
AME, NO. Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles,
1982.
AMORÓS et al.: "Anteproyecto...".
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles.
JAÉN, G.: Guia..., núm. 56.

DADES JURÍDIQUES
La fàbrica primitiva era propietat d'En Sebastià Macià, i
posteriorment de la seua vídua. Després que la fàbrica
plegara, l'Ajuntament comprà l'immoble, i fou el
promotor del seu acondicionament per a escoles. Al
PGOU del 1973, aquest edifici –i la fàbrica veïna, on
també hi ha un grup escolar– ja foren qualificats de
"Protecció del Palmerar. Escolar". En l'actualitat és el
Municipi qui té cura del Col·legi. Part dels pavellons
afegits perimetralment estan declarats en ruïna. Edifici
inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles del
1982, amb el núm. D-16.

Fàbrica de la Farina, Camí dels Molins i Avinguda del
Ferrocarril. Planta i alçat. Projecte datat en maig del 1930
i en abril del 1932. [figs. 196-197]
Fàbrica de la Farina, Camí dels Molins i Avinguda del
Ferrocarril. Vistes de conjunt des del nord. Davant es veu
la nova estació subterrània del ferrocarril. Fotografies del
1977. [figs. 198-199]
Fàbrica de la Farina, Camí dels Molins; cantonada a
l'Avinguda del Ferrocarril. Façana del nord. Fotografia
del 1979. [fig. 200]

DESCRIPCIÓ
Edifici industrial de grans dimensions, desenvolupat
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parcialment en planta baixa i parcialment en planta baixa i
pis. Un pati- corredor llarg i estret, en forma d'ela
comunica interiorment les diverses dependències i separa
l'edifici antic de diversos pavellons afegits formant
mitgera amb el Parc Esportiu. El cos principal té forma
d'ela, i dóna als dos camins: el de Candalix i el dels
Molins. L'ala que Mira al camí dels Molins estava
destinada a oficines i ara a direcció, secretaria i
administració. L'altra ala que Mira al camí de Candalix, és
una gran sala, que fa de biblioteca, i que estructura el
conjunt de l'edifici en estar situada al mateix centre. Les
naus tenen coberta a dues vessants, formada per cavallets
de ferro, enllatat de fusta i teules planes. Les finestres
estan perfectament ordenades. Algunes tenen una xarxa
metàl·lica protegint-les i d'altres, persianes enrotllables i
practicables. La façana del camí de Candalix està molt
ben estudiada, especialment la part de ponent amb una
barana de tub. La façana de llevant, d'un gran interès, té
finestres de diversos tamanys, cornises i una torreta que
correspon a l'escala principal. Hi destaca la composició
volumètrica, d'un resultat plàstic sorprenent, especialment
pel que fa a la torreta i a la coberta de les naus, així com
la composició exquisita de les obertures.

arquitectes d'Elx (una de les ocasions en què ho feren) fou
una imposició de les forces republicanes, que els
movilitzà als dos i els posà al servei de "l'autoritat".
Segons em digué Pérez i Aracil, ell s'anà a Barcelona i
quedà encarregat de les obres només Serrano i Peral, que
fou responsable de la direcció.
1934
Serrano dóna aquest any com a data de la construcció de
l'edifici base, fet per a fabricar trenat de sola
d'espardenya.
1936
Serrano dóna aquesta data per a la reconstrucció de les
naus com a fàbrica de guerra per l'arquitecte Pérez i
Aracil. Coincideix amb les dades que aquest em donà.
1942
L'arquitecte Serrano i Peral féu un "Projecte de cambra de
desinsectació o la Preso-fàbrica núm. 2", datat al mes de
febrer. Era una garita dalt del terrat d'una de les naus
interiors, a la qual hom pujava per una alta escala de ferro
exterior. Als plànols, es veuen encara les dues fàbriques
unides, agarrant al seu interior el camí de Candalix.
1943
Serrano dóna aquest any com a data de la reestructuració
del conjunt i ampliació de la part d'oficines, per
l'arquitecte Serrano i Peral.
1944
L'edifici es tornà a utilitzar com a fàbrica de calcer.
1963
L'arquitecte municipal féu un "Projecte d'habilitació per a
Institut de Segon Ensenyament d'un local industrial de
propietat municipal". Era l'institut de l'Assumpció, unit a
la fàbrica del Sord, que després fou convertit en col·legi,
posant-li el nom de Luis Cernuda.
1974
La fàbrica fou tancada i l'edifici expropiat per
l'Ajuntament. El sòl ja estava qualificat de zona escolar.
1976
L'Ajuntament decidí utilitzar provisionalment aquesta
fàbrica (condemnada a l'enderroc, segons Serrano) com a
centre d'EGB. Es van fer algunes obres de reforma que no
danyaren en gran manera l'edifici, per acondicionar-lo
com a tal escola. La intervenció arquitectònica, molt
encertada, tingué alguns contratemps funcionals. Per
aquest motiu i sobretot per motivacions ideològiques, els
pares i els mestres han rebutjat aquesta adaptació. Una
actitud d'incomprensió devers l'arquitectura fabril pels
propis usuaris ha creat grans problemes per al
manteniment d'aquesta escola.

CONTEXT
L'edifici està rodejat per horts de palmeres i per altres
edificis industrials que, com aquest, buscaven la
proximitat de l'estació del ferrocarril i anaren instal·lantse des de principi de segle fins els anys 50. Formant paret
mitgera amb aquesta escola està el Parc Esportiu i l'escola
de Lluís Cernuda, que abans fou una altra fàbrica i
després l'Institut d'Ensenyament Mitjà. Hi ha també
enfront una filera de casetes entremigeres, de la
postguerra, en molt roïn estat de conservació.
TIPOLOGIA
La fàbrica del Sord és uns dels edificis més bells i més
clarament racionalistes de la ciutat i també de tot el País
Valencià. Es tractava d'un edifici industrial, al qual se li
afegiren nombrosos cossos durant la Guerra d'Espanya, en
ser convertit en fàbrica de guerra. Hi apareixen les
característiques arquitectòniques de l'arquitectura
industrial del primer quart de segle: grans naus cobertes
amb teulada a dues vessants que forma diversos motius
ornamentals als extrems. Però superposades a l'esquema
aquest, s'hi donen, especialment a la façana del Camí dels
Molins, tots els elements de l'arquitectura culta del
moviment modern. Aquesta superposició d'una
arquitectura culta a una cultura popular preexistent, dóna
orige a un magnífic conjunt de cossos prismàtics, amb
una clara i ben estructurada disposició de les finestres i de
les cornises i altres remats. Tots els elements dels oficis:
cornises, baranes, Fusteria mestàl·lica, reixes, etc. estan
dissenyats i executats amb una perfecció admirable.

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"Encara que l'edifici mostrava un cert deteriorament com
a conseqüència de l'abandó, els tancaments, les parets
mestres i la coberta eren sòlides i estaven ben construïdes
i no necessitaren de cap consolidació. Tornar a posar la
teulada, picar i enlluir els paraments exteriors i restaurar
remats, ràfecs i canalons fou suficient per a obtenir un
contenidor amb prou garanties per a reorganitzar l'espai
intern. El suport de la coberta de la nau principal era un
enllatat de fusta de pi, que estava molt ben conservat i que
era un aïllament tèrmic i acústic apreciable [...]. Vaig
decidir utilitzar l'edifici sense desvirtuar el valuós espai
general que determinaven les parets i les cobertes. Posí

CRONOLOGIA
La fàbrica original pot datar-se a final del s. XIX o principi
del XX. L'edifici degué canviar gairebé del tot amb les
obres de reforma i ampliació fetes durant 1936-37.
Segons sembla, el fet de treballar aquí junts els dos
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les àrees educacionals en les antigues naus de producció i
les àrees servents en les oficines de la fàbrica. L'espai
central quedà per a les funcions comuns o de grup.
Exteriorment vaig introduir només les modificacions
precises per a entrar a l'edifici. L'actuació més dràstica
fou augmentar l'altura de les obertures de la nau principal,
per a permetre la il·luminació de les aules superiors. La
resta fou només restaurar remats, canalons i baixants,
pintar la Fusteria i estucar els paraments. Les obres foren
realitzades per la mateixa brigada municipal d'obres."
ANTONI SERRANO I BRU (1982)

Fotografia devers la meitat del segle XX. [fig. 212]
Entrada del col·legi Candalix, després que la fàbrica fóra
habilitada per a aqueix ús. La construcció del trèspol és
una lliçó d'enginyeria. Fotografia del 1981. [fig. 213]
Antiga fàbrica de calçat (Fàbrica del Sord), actualment
Grup Escolar de Candalix, carrer de Candalix i camí dels
Molins. Detall de la cantonada i façana del camí dels
Molins, resolta d'una forma clara i contundent. Aquest
edifici és capdavanter del moviment modern dins del País
Valencià. Fotografia del 1977. [figs. 214-215]
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Antiga fàbrica de calçat (Fàbrica del Sord), actualment
Grup Escolar de Candalix. Façana al camí de Candalix;
aquesta deu ésser la part més antiga de l'edifici, reformada
els anys 30 amb afegits racionalistes. La forma d'acabar
frontalment les cobertes a dues vessants és típica de les
fàbriques d'Elx del primer quart de segle. Fotografies dels
anys 1977 i 1979. [figs. 216-217]
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AME, NO. Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles,
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AME, SP. Projecte del 1942.
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles.
JAÉN, G.: Guia..., núm. 61.
SERRANO BRU, A.: "Rehabilitación de fàbrica de calzado
para su utilización como Centro de Educación General
Básica en Elche (1976)", Cimal, quaderns de cultura
artística, núm. 13, Pascual Lucas Català, Gandia, p. 4548. Inclou una fotografia antiga de la fàbrica del Sord,
quatre fotografies de l'interior després de la reforma i tres
plànols: de la planta baixa preexistent, de la planta baixa
reformada i del pis reformat.

Antiga fàbrica de calçat (Fàbrica del Sord), actualment
Grup Escolar de Candalix, carrer de Candalix i camí dels
Molins. Vista d'un dels patis interiors. És lloable
l'adaptació formal de l'edifici per a escoles. Fotografia del
1977. [fig. 218]
Antiga fàbrica de calçat (Fàbrica del Sord), actualment
Grup Escolar de Candalix, carrer de Candalix i camí dels
Molins. Vista d'un dels patis interiors. Fotografia del
1977. [fig. 219]

Fàbrica del Sord, Camins de Candalix i dels Molins. Estat
de l'edifici abans de la reforma per a destinar-lo a escola,
segons l'arquitecte Serrano i Bru. Hom pot apreciar la
fluidesa de l'espai dels edificis industrials. Reproduït a la
revista Cimal, núm. 13, p. 46-47. [fig. 206]

Fàbrica convertida posteriorment en institut i en
l'actualitat en escola d'EGB. Camí dels Molins.
L'estructura de l'edifici és un quadrat amb un pati també
quadrat enmig. Grans finestres i teula plana. En definitiva,
una de les fàbriques de meitat de segle construïdes enmig
dels horts. Fotografia del 1965. [fig. 220]

Fàbrica del Sord, Camins de Candalix i dels Molins.
Plànols de l'escola de Candalix. Planta baixa i planta pis,
segons l'arquitecte Serrano i Bru. La gran fragmentació de
la planta no li ha llevat la seua riquesa espacial a les naus
de la fàbrica. Reproduïts a la revista Cimal, núm. 13, p.
46-47. [fig. 207]

A-14
DENOMINACIÓ: CASA
DE
L'HORT
DE
L'
"ESQUILAURET" O DEL CARME
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Porta d'Alacant, núm.
26 (Camí dels Molins).
AUTOR: Anònim.
ÈPOCA: Devers el segle XVIII.

Antiga fàbrica de calçat (Fàbrica del Sord), ara grup
escolar de Candalix, carrer de Candalix i carrer dels
Molins. Fragment de la planta on es veu la solució de la
cantonada i secció per la biblioteca, espai d'una riquesa
excepcional. Projecte d'acondicionament per a escoles
datat el 1976. [figs. 208-209]

UTILITZACIÓ
Una part de la casa està deshabitada i una altra es gasta
per a habitatge i per a diversos usos agrícoles

Fàbrica del Sord , i altres fàbriques pròximes. Fotografia
devers el 1960. Complexe industrial de principi de segle,
per fortuna mantingut i sàviament reutilitzat per a escoles.
Aquests volums compactes, amb coberta a dues vessants
de teula plana i parets enlluïdes d'algeps, són un exemple
importantíssim d'arqueologia industrial. El despreci
devers aquestes arquitectures ha portat gairebé a la seua
total extinció. [figs. 210-211]

DADES JURÍDIQUES
Propietat privada , vinculada a la propietat de l'hort. La
qualificació que el PGOU vigent li dóna al solar és de
palmerar, éssent per tant inseparable de la resta de l'hort.
Amb açò, pot considerar-se un edifici fora d'ordenació per
les separacions que el Pla Especial dels Palmerars
assenyalà entre les edificacions i la façana i els edificis
veïns. Aquesta situació d'edifici fora d'ordenació fa més
greu encara el perill d'enderroc o de ruïna ja propiciat pel

Vista exterior de la Fàbrica del Sord, abans de ser
habilitada per a col·legi. Façana del carrer de Candalix.
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mal estat i el desús d'algunes parts de la casa.
MADOZ, P.: "Elche...", en Diccionario..., plànol de
Coello.
JAÉN, G.: Guia..., núm. 23.

DESCRIPCIÓ
És probable que en algun moment aquest edifici fos una
casa pairal, com solien ser la major part de les cases d'hort
més antigues. Aquí hi ha un lloc de la façana que fa
pensar que hi hagués algun escut nobiliari o algunes peces
de ceràmica. La casa, ara, té planta baixa, planta pis i una
cambra; aqueta última és probable que siga el resultat de
convertir en teulada el primitiu terrat pla, tant per la junta
que sembla advertir-se com per l'orige tipològic
d'aquestes cases. La casa té dues filades de carreus en la
part inferior, però la resta de les façanes estan acabades
amb enlluït d'algeps negre. La porxada és probable que
siga una intervenció del segle XIX. Està mirant a la part de
dintre de l'hort, mentre que la façana principal originària
Mira al Camí dels Molins. En conjunt dominen els panys
de paret cecs sobre les obertures, que estan reduïdes a
petites finestres disposades arbitràriament, i al gran portal
d'entrada i la porta balconera –ara sense balcó– que hi ha
damunt.

Casa de l'hort de l'"Esquilauret" o del Carme, Camí dels
Molins, carrer Porta d'Alacant, núm. 26. Vista del
conjunt. El balcó de damunt de la porta d'entrada ha
desapregut. La mateixa porta, de fusta encadellada, ja no
existeix en el 1979. Fotografia del 1977. [fig. 221]
Casa de l'hort de l'"Esquilauret", carrer Porta d'Alacant i
Camí dels Molins. Detall de la façana. Fotografia del
1979. [fig. 222]
Casa de l'hort de l'"Esquilauret", carrer Porta d'Alacant i
Camí dels Molins. Detall de la façana. És notable
l'escassesa i la disposició arbitrària dels buits. Fotografia
del 1979. [fig. 223]
Camí de Candalix, vista cap a llevant. Obres de
pavimentat. A l'esquerra, l'hort de Balconet; a la dreta
l'hort dels Ullets. Fotografia del 1965. [fig. 224]

CONTEXT
Camí de Candalix i carrer de Lluís Gonzaga Llorente.
Nova entrada a Elx venint des d'Alacant, tot seguint el
traçat de l'antic camí d'Alacant, que enllaçava amb el Pont
d'Altamira. Fotografia del 1965. [fig. 225]

Aquesta casa estava extramurs, en la part d'horts que
rodejava per llevant la Vila, i donava al camí Vell
d'Alacant. Ara, després dels eixamples dels barris i de la
xarxa viària, està al límit nordest de la ciutat, justament
enllaçant edificis urbans construïts devers els anys 50-60
en horts de palmeres, i la zona d'aquests que encara resta
més o menys intacta.

Camí Vell d'Alacant, ara carrer de Candalix, des de que
tornà a convertir-se en la principal entrada a Elx des de
l'est. A la dreta està l'hort del Rosari, un dels que van
poder fer xalets. Les tanques d'obra i les bardisses
d'aromer dels horts han esdevingut reixats luxosos que
denoten l'ús de l'hort per l'alta burgesia. La jardineria ha
fet desaparèixer el primitiu bosc en introduir infinitat
d'espècies alienes al caràcter dels horts. Fotografia del
1982. [fig. 226]

TIPOLOGIA
La casa de l'hort de l'"Esquilauret" és una construcció
prou atípica als horts, on dominava –si més no els últims
anys– una arquitectura popular amb elements més oberts:
porxada, quadre, corrals, etc., encara que aquests
elements siguen propis de les cases del XIX, que són la
major part de les que hem arribat a conèixer. És aquesta
capacitat de volumetria allò que ens fa pensar que pot ser
una construcció del barroc destinada a la noblesa,
aleshores propietària de la major part dels horts de
palmeres. Com ja hem dit, la coberta inclinada deu ser
una intervenció posterior al volum original de l'edifici.
Aiximateix, el balcó desaparegut devia ser de ferro forjat,
amb les típiques espirals barroques. En conjunt, i si
exceptuem la volumetria, la casa presenta totes les
característiques de l'arquitectura popular dels horts de
palmeres d'Elx: acabats ocres, d'algeps, amb clivells
abundants i primerencs, petites finestres per a il·luminar,
etc.

A-15
DENOMINACIÓ: CASA DE L'HORT DE LA MESQUITA O
DEL MURCIANO
EMPLAÇAMENT: Camí Vell d'Alacant (of. Carrer de
Candalix).
AUTOR: Anònim.
ÈPOCA: Devers el 1920.
UTILITZACIÓ
En aquesta casa i en les restes de l'hort està instal·lada
actualment la Creu Roja d'Elx. Part de la casa s'utilitza
encara com a habitatge.
DADES JURÍDIQUES

CRONOLOGIA
La datació és summament imprecisa. Les característiques
formals fan pensar en el segle XVIII, encara que no tenim
ni tan sols els elements de ferro per a reforçar la hipòtesi.
En qualsevol cas, ja apareix dibuixada al plànol de
Coello, del 1859.

Propietat privada. L'ús per part de la Creu Roja és
mitjançant una cessió. El solar de la casa i del trosset de
terreny que queda de l'hort del Murciano estan qualificats
pel PGOU de Palmerar. De totes maneres, el volum que
hi ha construït, amb diverses casetes i pavellons, és
excessiu.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ

DESCRIPCIÓ
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Existeixen aiximateix unes fotografies de Pere Ibarra en
aquesta casa quan encara estava fent-se. Semblen ser dels
anys 20. Encara que l'obra estava ja molt adelantada
sembla ser totalment de nova planta, i no una reforma
d'una casa preexistent.

Casa de planta baixa i pis. L'esquema organitzatiu de la
distribució té forma d'ela, oberta cap al sudest. En l'angle
de la ela està situada la porxada, que té terrat en el pis de
dalt. Un braç de la ela és l'habitatge i l'altre, dos grans
salons –un en cada planta– ocupat com a magatzem per la
Creu Roja. Exteriorment, la casa és un volum cúbic
rematat per una cúpula semiesfèrica, que deu ser l'eixida
al terrat des de l'escala. No hi ha teules, sinó terrat pla.
Les finestres són escasses i estan defensades per reixes
que sobreixen del pany de paret. Destaca en la façana del
nord dues obertures de gran tamany. També els escuts
aparentment axamfranats dels arcs allindats de la porxada.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
AME, SP. Projectes d'urbanització dels anys 1943 i 1944.
Creu Roja. Informació fotogràfica.
IBARRA, P.: Cabezas y Cabeceras, BME, A-52, E-1, R.
60.
Casa de l'hort del Murciano o de la Mesquita, en
construcció. Façanes del nord, de l'oest i del sud.
Fotografies de Pere Ibarra devers el 1920. BME, Cabezas
y Cabeceras. [figs. 227-228-229]

CONTEXT
Aquesta casa i el trosset d'hort que la rodeja és el que
resta de l'hort del Murciano, la destrucció dels qual els
anys 30 suposà una ampliació important del barri de la
Barrera. Dóna al camí Vell d'Alacant (oficialment
anomenat carrer de Candalix) que comunicava Elx i
Alacant fins a la construcció de la nova carretera a final
del segle XIX. Tanmateix, ja des de la postguerra s'intentà
recuperar aquest eix com un dels principals del trànsit
rodat d'Elx. Devers els anys 40, amb la necessitat d'unir la
Llotja amb l'estació del ffcc., i durant els anys 60 com a
via principal d'entrada a Elx des d'Alacant que
atravessava tot el poble pel Pont d'Altamira i pel carrer de
Blasco Ibánez. El primer projecte en aquest sentit fou un
del 1943 titolat "projecte d'engravat i obertura d'una via
d'enllaç entre la Llotja de Fruites i Verdures i l'estació del
ffcc."; s'utilitzaven els camins Vell d'Alacant i de
Candalix. El següent l'arquitecte municipal Pérez i Aracil
féu un altre projecte d' "Ampliació de la calçada del camí
Vell d'Alacant", amb unes amplàries de 8 a 11m segons el
tros.

Casa de l'hort del Murciano o de la Mesquita, angle del
sudest. La porxada de la planta baixa es converteix en
terrat al primer pis o en cossos tancats. Les parets
blanques, els remats llisos, l'absència d'obertures, les
reixes, etc. enllacen amb una arquitectura nobiliària
pròpia dels horts de palmeres. Fotografies del 1982. [figs.
230-231]
Casa de l'hort del Murciano o de la Mesquita, detall de les
façanes del nord i del sud. Aquest és un bon exemple d'un
racionalisme arabitzant que tenia uns resultats
volumètrics esplèndids. Hom pot distingir la cúpula
semiesfèrica. Fotografies del 1982. [figs. 232-233]
A-16
DENOMINACIÓ: CREU DEL TERME DEL CAMÍ
D'ALACANT
EMPLAÇAMENT: Hort de la Creu, carrer de Candalix
(antic camí d'Alacant)
AUTOR: Domènec Segarra
ÈPOCA: 1400-1401

TIPOLOGIA
Aquesta casa és una deliciosa interpretació culta de
l'arquitectura nobiliària dels horts de palmeres. Situada
entre un racionalisme ortodoxe i el neoarabisme de
Serrano i Peral fa d'enllaç i participa de les millors coses
de tots dos. Els resultats plàstics de la introducció d'un
volum prismàtic enmig d'un hort són magnífics i d'un
gran respecte amb l'arquitectura preexistent. És molt
curiós constatar la coexistència de façanes pròximes a Le
Corbusier, com la del nord, vora les reixes de les
finestres, els escuts o la cúpula esfèrica. La manera de
juntar els espais intermedis entre l'interior i l'exterior a
l'angle de la ela que forma la planta, em sembla
admirable. Les fotos que Pere Ibarra, amb dues persones
més, es féu en aquesta casa devers els anys 20, pense que
són testimoni de l'interès que despertà la seua construcció,
molt probablement destinada a la burgesia culta d'Elx.

DADES JURÍDIQUES
Si aquesta creu fou manada fer pel Consell d'Elx i el
Consell la pagà i la posà, cal pensar que al poble d'Elx
pertany i ha pertangut des de sempre. Amb tot i això
existeix un document del 1976 on la Comtessa vídua de
Casa-Rojas, fa donació d'ella a la ciutat, amb la condició
que siga sempre del poble d'Elx, i que aquí estiga
col·locada. Està inclosa dins els Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles del 1982, amb el núm. D-15.
DESCRIPCIÓ
Sobre un basament de pedra cilíndric s'alça una columna
de granit d'orige romà, procedent de l'Alcúdia. Damunt la
columna hi ha una base cilíndrica amb baix-relleus on
estan esculpides vuit figures representades de front, amb
rostres inexpressius i trets primaris. Quatre són àngels
amb les ales desplegades i llargs cabells arrissats.
Mantenen escuts, darrere els quals s'amaguen, i on figura
un castell amb dues torres i una porta, potser l'escut
d'armes de la Vila d'Elx. Les altres quatre figures,
alternades amb aquelles, vesteixen túniques i porten els

CRONOLOGIA
L'1 de setembre del 1909 la Corporació Municipal d'Elx
decidí que s'hi establira la Creu Roja. L'11 de març del
1910 ja estava la Creu Roja a Elx. Deu ser d'aquesta
època una fotografia del cos enfront de la casa de Vil·la
Carme que hi ha exposada a les oficines actuals.
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símbols de la Passió: l'assot, la columna, la llança i les
esponges amb vinagre. Sobre aquest cilindre, i damunt
d'una peanya llisa, està la creu que té les dues cares
llavorades. A la cara de l'anvers, que Mira cap a Alacant,
hi ha un baix-relleu amb la cruxificció: enmig el Crist,
sense cap, i als peus dues figures mutilades, una d'elles
amb un llibre a la mà, segurament Sant Joan i la Mare de
Déu. Als braços de la creu hi ha dos àngels que
arrepleguen amb calzes la sang del crucifixat, i un altre
que té desplegada una cinta. El revers de la creu Mira cap
a Elx. Enmig està la Mare de Déu amb el Xiquet, damunt
d'un pedestal i coronada. Als seus peus hi ha dues santes:
una amb una roda dentada, Santa Caterina d'Alexandria, i
l'altra amb una torre i una palma, Santa Bàrbera. Als
braços hi ha esculpits àngels amb llauts i amb les ales mig
desplegades; damunt la Verge, un altre àngel toca la
flauta. Rodeja tota la creu una decoració vegetal de fulles
trifoliades i cards.

murcià vingut a Elx durant la celebració d'uns actes
religiosos perquè Déu guardara la Vila dels atacs dels
moros. Sembla ser que aquest frare digué que el poble
devia fer en servia de Déu algunes creus als camins, així
com era costum al Regne de València, doncs seria senyal
de que hi vivien fidels cristians.
1400
L'acta del 21 de juny diu que fou proposat en Consell pels
jurats de la vila, que Mateu López, veí d'aquella, havia
promés d'ajudar amb cent sous a la creu del camí
d'Alacant a canvi que li deixaren l'aigua de dalt de la vila.
El 9 de juliol el Consell disposà la col·locació de la creu
de pedra en el camí d'Alacant, segons Ibarra. El 18 de
juliol fou posada, segons Fuentes, encara que aquesta data
sembla errònia. Al Consell del 28 d'agost es tractà de la
construcció del peu i les grades de la creu que anava a
posar-se al camí d'Alacant.
1401
El 2 de gener, el Consell ordenà que li foren pagats cinc
sous a En Domènec Segarra, Fuster que havia treballat en
l'obra de la creu. A l'acta del 26 de Juliol del mateix any
es diu que s'havia fet un arc en casa de Bernat Codines
per haver deixat en sin testament les columnes per a les
creus dels camins d'Oriola i d'Alacant.
1917
El 19 de març Ibarra escriu una enigmàtica efemèrides:
"Es conservarà per ara la formosa creu de l'hort, alçada
sobre un fust de granit negre, parell del que existeix al
Camí d'Oriola, vora el convent de Sant Josep [...]". Què
podia amenaçar la creu per fer que Ibarra diguera això?
1976
El 22 d'abril, la Comtessa Vídua de Casas de Rojas féu
constar que "tenint en compte l'exprés del seu espós de
donar la creu gòtica de la seua propietat [!] enclavada a
l'hort de la Creu, i havent heretat aquesta finca" vol donar
al poble d'Elx "[...] aquesta joia artística que ens llegaren
les generacions pretèrites i que no dubte que aqueix
ajuntament col·locarà i envoltarà de jardins, tenint-ne
molta cura". El 4 de maig l'Ajuntament acceptà aquesta
donació i li expressà la seua profunda i emocionada
gratitud per aqueix desinteressat procedir.
1977
Es féu el Projecte d'Urbanització de l'hort de la Creu
parcel·lant-lo per a fer xalets. L'estat de les palmeres és
lamentable, i l'abandó vergonyós.

CONTEXT
Aquesta creu està situada vora l'antic camí d'Alacant, en
un hort de palmeres al qual li donà el nom. La casa de
l'hort, situada vora el camí del Ferriol o de la Bassa dels
Moros, fa anys que es va derrocar. Aquesta Bassa dels
Moros, construcció potser àrab o romana, situada al nord
de l'hort de la Creu també fou destruïda devers el 1977.
Devers el 1978, l'hort fou urbanitzat per a fer xalets i es
tancà amb una paret que deixà fora un petit trosset d'hort
amb la creu. Se li ajardinà el terra i li van posar un focus
de llum. Malgrat tot el resultat desvirtua completament el
contingut dels voltants de la creu. Enfront, a l'altre costat
del camí, estava l'antiga fàbrica del Trust, derrocada el
1981 per a fer blocs de pisos. Cal afegir el greu perill de
desaparició que pesa sobre la creu, doncs qualsevol la pot
furtar. En última instància es tracta d'un objecte museístic,
d'un bé escultòric, que no deuria estar exposat a qualsevol
desgràcia.
TIPOLOGIA
Aquesta és la única creu gòtica que resta al seu lloc de les
dues que es van col·locar a principi del segle XV vora les
eixides més importants de la població: aquesta d'Alacant i
la d'Oriola, la part superior de la qual actualment està al
Museu de la Calaforra. Alguns autors parlen d'una tercera
creu en l'eixida cap a Asp, però no he trobat cap certesa al
respecte. Gòtica, segons Tormo, és una important obra de
l'escultura de la baixa Edat Mitjana. Tipològicament és
assimilable a les nombroses creus que hi ha a l'entrada de
moltes de les poblacions del País Valencià (recordem, per
exemple, les monumentals creus gòtiques de la ciutat de
València), encara que li manca el templet que
acompanyava aquestes creus la major part de les vegades.
De les diferents parts, són remarcables els abundants
detalls icònics, i especialment els angelets de a peanya,
lleugerament naïfs.

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"Gòtica, del 1401, replantada fa pocs anys [?], sobre fust
de granit negre, tret de la vella Ilice."
ELÍES TORMO (1923)
"[...] dues interessants creus gòtiques, terminals, de pedra,
montades sobre notables fustes de granit negre trobades a
l'Alcúdia [...]."
PERE IBARRA I RUIZ (1926)
"El pit dels àngels és tota una llum, poc treballat; tampoc
el treball anatòmic no és molt bo, i així en un d'ells la
unió del tronc i el braç és totalment artificial. El cos del
crucificat està desproporcionat, doncs les cames són molt
petites respecte a la resta del cos. Els plecs de les figures
de Sant Joan i de la Mare de Déu estan més treballats que

CRONOLOGIA
1384
A l'acta del 22 de gener dels llibres de Clavariat del
Consell, hom dóna comptes de la predicació d'un frare
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els de la base i les santes. Són menys esquemàtics i més
abundants."
ANÒNIM (1977)

cuina i altre dependències, estar, menjador, saleta,
capella, dos comuns i dos banys i sis dormitoris. Les
peces estan ordenades en planta formant un rectangle, al
voltant d'un pati interior central. La porxada està davant,
mirant cap al sud. Del volum prismàtic se n'ixen el
menjador (situat lateralment) i la capella (situada darrere,
sobre l'eix nord-sud) que formen exteriorment dos volums
semicilíndrics en la planta baixa. L'escala puja fins al
terrat on sobreix en una gran altura amb una torreta que
està rematada amb una cúpula esfèrica. El pas de la planta
quadrada a la circular està solucionat amb un octògon i
amb un perfil axamfranat baix i curvat dalt, molt peculiar.
Absolutament tots els terrats són plans i accesibles. Els
panys de paret exteriors són totalment llisos i les
obertures estan situades d'una forma simètrica i ordenada.
Tota la casa per fora està pintada de blanc.
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CONTEXT
L'hort dels "Pollos" és un hort mig abandonat, on les
palmeres estan assecant-se, malgrat la qualitat
d'"edificable" de gran part d'ell. Alguns vials previstos ple
Pla general el destrossen en gran part. El primitiu jardí de
la casa està en un estat lamentable, en consonància amb la
resta de l'hort. No existeix ja cap tipus de bardissa ni de
tanca. Malgrat estar situat a l'entrada d'Elx venint des
d'Alacant, en un lloc de privilegi, la gran qualitat i les
possibilitats de l'edifici, així com la importància de la
seua imatge urbana, l'abandó i la degradació de l'hort i de
la casa és un lamentable fet.

Creu de terme gòtica, hort de la Creu, carrer de Candalix
(antic camí d'Alacant). Fotografies del 1977, després que
haguessin derrocat la casa de l'hort i abans que
urbanitzaren l'hort i rodejaren el monument amb una
tanca d'obra. [figs. 234-235-236]
La Creu de Terme del camí d'Alacant, després d'haver fet
el reixat de l'urbanització i haver-la rodejat de gespa i
atzavares. Darrere es pot veure l'edifici derrocat del Trust.
Fotografia del 1982. [fig. 237]

TIPOLOGIA
Es desenvolupa aquí un tema molt benvolgut per l'autor i
que conreà nombrosses vegades. Només en el camp de
l'habitatge cal citar les cases dels horts del Xocolater, del
Cura i del Gat, per exemple. Tanmateix, enlloc arribà a
uns resultats tan esplèndids com els d'aquí. La distribució
en planta segueix un esquema molt racionalista: en planta
baixa, les peces formen un quadrat i estan disposades al
voltant d'un pati interior. En canvi, al primer pis els
dormitoris formen una ela orientada al sudest; als altres
dos costats del pati, el pis té un terrat amb una façana
d'arcs de mig punt a l'exterior. S'aprofita així el sol per als
dormitoris i la fresca per a la terrassa. L'estructura de
parets de càrrega obligà a l'autor a geometritzar la planta,
introduint variacions formals amb els cilindres i la torreta
prismàtica que "se n'ixen" del quadrat. A la façana sud es
manté l'estrtuctura formal preexistent, que corresponia a
una casa d'hort semblant a un tipus d'alqueria rural:
porxada a la part de baix en tot el frontis, que dalt és un
terrat. En aquesta porxada i terrat s'obrien les tres peces
frontals de la casa.
Juntament amb la casa de l'hort del Cura es tracta del
millor exemple de l'arquitectura ruralista i neopopular
conreada per Serrano i Peral en la postguerra. S'hi
barregen criteris estilístics, formals i utilitaris propis del
moviment modern –que són dominants en el cas que
comentem– amb d'altres retòrics i arabitzants que estaven
en consonància amb un pretés africanisme local. Aquesta
segona vessant apareix en aquesta casa d'una forma prou
secundària. Des del meu punt de vista, aquesta és l'última
obra històricament important de Serrano i Peral.

A-17
DENOMINACIÓ: CASA DE L'HORT DELS "POLLOS"
EMPLAÇAMENT: Carrer de Candalix (camí Vell
d'Alacant) i plaça de Benidorm.
AUTOR: La casa preexistent era d'autor anònim. La
reforma i ampliació fou projectada i dirigida per
l'arquitecte Antoni Serrano i Peral.
ÈPOCA: 1952.
UTILITZACIÓ
Part de la casa està deshabitada i part s'utilitza
temporalment com a habitatge i com a magatzem.
DADES JURÍDIQUES
El projecte anava a nom de Vicent Navarro i Macià.
L'edifici està inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis
Protegibles del 1982, amb el núm. D-17.
DESCRIPCIÓ
Casa d'hort de palmeres; l'edifici preexistent fou ampliat i
reformat fins al punt que l'edifici nou no té res a veure
amb l'antic. Actualment la casa consta de dues plantes. La
planta baixa està destinada a zona de dia i d'oficines i el
pis a zona de nit. El programa de necessitats és molt
extens i a més dels nombrosos vestíbuls i halls inclou
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Aquesta casa està deshabitada i en ruïna. Esporàdicament
l'ocupen gitanos.

CRONOLOGIA
L'edifici preexistent era, segons els croquis de Serrano,
una casa d'hort molt primitiva, amb terrat pla i formes
totalment cúbiques, que pressagiava la volumetria del nou
edifici. Tenia algunes reixes en pit de colom que degueren
ser magnígiques per la seua grandària i la seua antiguitat i
que lamentablement no foren col·locades després de la
reforma. La casa primitiva degué ser construida devers el
segle XVIII. El projecte d'ampliació i de reforma està datat
en març del 1952. El 1979, l'edifici fou repintat.

DADES JURÍDIQUES
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Edifici de planta baixa i pis. En un extrem s'alçava una
torreta de planta quadrada coberta amb teula plana a
quatre vessants, la qual feia funcions de mirador.
L'edifici, de planta rectangular, tenia una porxada en un
dels costats menors del rectangle, orientada al sudest,
mirant al camí del Gat. Aquesta porxada amb una atípics
pilarets de fundició, es convertia en el pis de dalt en una
terrassa. Darrere la porxada estava el prisma rectangular
que conté els habitatges, cobert a quatre vessants; en la
part posterior hi havia un corral rodejat de tanques d'igual
altura que la planta baixa. En el pis les finestres estaven
regularitzades i disposades simètricament en totes les
façanes, mentre que en la planta baixa estaven d'una
forma desordenada. La torreta tenia una banda de
finestres contínues per tot el seu perímetre. Una sanefa
blanca remarcava els panys de paret, pintats d'un formós
color mangra; i una cornisa d'escaiola enllaçava la part
superior de les finestres, convertint-se en una mena de
frontons trinagulars al lloc de les llindes.

Propietat privada. El fet que els propietaris visquen a
Madrid fa més greu la situació de la casa. En algun
moment degué ser propietat d'una burgesia culta, doncs a
principi de segle es van fer nombrosos banquets per a les
personalitats que venien a Elx.
DESCRIPCIÓ

AASP, carpeta "Navarro-Núñez"; s'hi inclouen croquis de
l'edifici preexistent i també els plànols originals, dibuixats
sobre paper vegetal, que tenen una gran qualitat gràfica;
també hi ha abundants esborranys previs, als que
l'arquitecte era tan aficionat.
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles.
JAÉN, G.: Guia..., núm. 70.
Façanes de la casa de l'hort dels Pollos (segons els
dibuixos, Hort de la Creu, Villa Adriana). Dibuixos de
l'arquitecte A. Serrano i Peral. [fig. 238]
Reforma de la casa de l'hort dels "Pollos". Planta baixa i
planta pis. Projecte datat en març del 1952. És admirable
la cultura que demostra la solució de la planta, i la seua
modernitat i vigència en aquests moments. [fig. 239]
Reforma de la casa de l'hort dels "Pollos" (hort de la Creu,
segons el projecte). Façanes. Projecte datat en març del
1952. El dibuix és d'una gran qualitat i el grafisme
interessantíssim. [figs. 240-241]

CONTEXT
L'edifici està en un dels horts de palmeres de llevant de la
Vila, que s'anomenava hort de Sant Domènec i que
després prengué el nom que estava escrit sobre la casa,
dient-se hort de Vil·la Carme. Enfront d'ell, a l'altre costat
del camí del Gat, està l'Institut Laboral en uns terrenys
segregats d'aquesta mateixa finca. Més enllà, el polígon
dels Palmerars. Aquest camí del Gat és un dels més bells
d'Elx; als dos costats hi ha horts, la majoria d'ells en molt
bon estat, i les palmeres el cobreixen per tot arreu. Vora la
casa es troben dependències annexes per als animals i les
restes del jardí. Un caminal, amb palmeres als costats, li
dóna entrada des de la carretera d'Alacant. Enfront de la
casa hi ha una gran replaça, i vora el camí estaven les
restes de la primitiva tanca de pedra arenisca, que degué
estar treballada amb formes classicistes. L'hort, totalment
abandonat, està assecant-se. D'aquest hort, secallós ara,
deia Muñoz Palao el 1929 que era un dels palmerars més
formosos que havia visitat i on ell aprecià un creixement
mitjà de les palmeres d'un metre durant vuit anys,
creixement que considerava extraordinari.

Casa unifamilar: casa reformada de l'hort dels "Pollos",
carrer de Candalix (antic Camí d'Alacant) i plaça de
Benidorm. Façana de migdia i angle del nordest, abans
que la casa fos reparada i repintada. Fotografies del 1977.
[figs. 242-243]
Casa unifamilar: casa reformada de l'hort dels "Pollos",
carrer de Candalix; plaça de Benidorm. Fotografies del
1979. [fig. 244]
Casa unifamilar: casa reformada de l'hort dels "Pollos",
carrer de Candalix; plaça de Benidorm. Façana de llevant.
Interessant combinació de racionalisme i neopopularisme
feta en una data tardana. Fotografies del 1979. [fig. 245]
A-18
DENOMINACIÓ: CASA DE L'HORT DE "VILLA CARMEN"
O DE "SANTO DOMINGO"
EMPLAÇAMENT: Camí del Gat.
AUTOR: Anònim.
ÈPOCA: Devers el 1910.

TIPOLOGIA
Amb Vil·la Carme estàvem al davant d'un tema
arquitectònic molt usual en les cases dels horts de
palmeres: l'elevació d'un pis damunt l'edifici preexistent.
Habitualment el pis nou anava destinat als propietaris de
l'hort, que només hi habitaven en determinades

UTILITZACIÓ
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temporades (durant l'estiu o les vacances) i que podien o
no viure a Elx, mentre que la planta baixa seguia sent per
als casers. El caràcter d'esbargiment (superosat al caràcter
productiu que seguia tenint l'hort) es reflexava amb
l'aparició d'abundants elements de jardineria. En aquest
cas tenim una pèrgola de ferro per a enramar-hi plantes
que rodejava la casa, i un parell de bancals del seu voltant
que eren jardí on hi havia llimoners, buganvíl·lees, etc.
En l'ampliació trobem elements arquitectònics de gran
interès tals com el mirador superior, la mateixa disposició
de la torreta, les motllures decoratives o els pilarets
metàl·lics de la porxada. Especialment destacable era el
pronunciat ràfec sobre permòdols de fusta treballats amb
motius geomètrics. Tots aquests elements, propis d'una
arquitectura post-romàntica i lleugerament modernista
anaven destinats a la burgesia del tomb de segle que vivia
a províncies. Algunes d'elles foren abundants als
eixamples del sud de la vila murada.

persianes. La pèrgola i el jardí estaven ja fets malbé i
l'entrada de pedra havia desaparegut. Fotografies del
1979. [figs. 247-248]
Casa de l'hort de "Villa Carmen", camí del Gat. Façana de
llevant, que era la principal. Aquí havia desaparegut ja la
porxada i només una de les delicioses columnetes de ferro
fundit que la formaven quedava dempeus. Fotografia del
1979. [fig. 249]
Casa de l'hort de "Villa Carmen", camí del Gat. Façana
del nord. La pèrgola que degué envoltar la casa feia temps
que havia desapregut. La casa, abandonada i tancada, fou
incendiada i expoliada paulatinament. Era del color
encarnat més bell que s'ha vist a Elx. Aquí els donaven
recepcions i dinars a les personalitats que venien al poble.
Bona part de la història del primer quart del segle XX ha
desaparegut, amb Vil·la Carme, d'una manera totalment
impune. Fotografia del 1979. [fig. 250]

CRONOLOGIA
Casa de l'hort del Gat. Vista des del camí. Aquesta casa
fou l'última obra d'A. Serrano i Peral i sustituia la casa
tradicional de l'hort del Gat. L'edifici, d'un volum gegant,
arriba a les sis plantes. Estilísticament va des del
neopopularisme que conreava sempre en les cases d'hort
fins a l'eclecticisme de l'arquitetectura moderna massiva
dels anys 60. El resultat té cert interès i està ben adaptat al
paisatge, cosa que desapareixeria en les construccions
posteriors en horts de palmeres, arquitectura de revista de
l'escola de Madrid. Fotografia del 1979. [fig. 251]

Tipològicament l'edifici sembla ser de la primera dècada
del segle. Amb tota seguretat és anterior al 1912.
1912
Els diaris anuncien que una "excursió científica" havia de
dinar al "preciós hort de Vil·la Carme".
1913
El 20 d'abril, dia de la inauguració del Pont Nou a la que
assistiren importants personalitats de la política
espanyola, l'enginyer director de l'obra, Marià Luiña, oferí
un lunch a l'hort de Vil·la Carme. La premsa de l'època
se'n féu ressó.
1927
Se celebrà un dinar a l'hort de Vil·la Carme, segons
informava la revista Elche. Hi anaren diverses
personalitats que havien vingut a veure la Festa. Entre ells
hi havia enginyers, metges, periodistes i l'amfitrió, el
músic Òscar Esplà. En aquest periòdic hi ha una
fotografia del grup sota la preciosa pèrgola —enramada
de plantes— que envoltava la casa.
1978
La casa, abandonada i tancada, fou incendiada i expoliada
paulatinament. Bona part de la història del primer quart
del segle XX desapareixia amb Vil·la Carme d'una manera
totalment impune.

Conjunt de cases de l'hort de la Rinconà, camí del Gat.
Cases i magatzems de palma blanca que segueixen
tipologies de final del segle XIX, amb coberta de cavallets
de fusta i teula plana. L'aparició del ciment en els enlluïts
exteriors fa que alguns edificis deixen de ser de color terra
o blancs per a tenir un color grisenc. Fotografia del 1979.
[fig. 252]
Casa de l'hort d'Avellan, camí del Gat i camí de Sant
Antoni. Façana de migdia. Aquest edifici és un exemple
interessantíssim de l'arquitectura popular original dels
horts de palmeres: un prisma central (casa amb terrat pla)
al qual se li van afegint diferents parts: pavellons
perimetrals o porxada. Fotografies del 1977. [figs. 253254]

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
Elche, "Una comida en Villa Carmen", núm. 6, 21-8-1927
JAÉN, G.: Guia..., núm. 43.
— "L'arquitectura...", p. 67.
La Defensa, núm. 107, 20-4-1913.
MUÑOZ PALAO, L.M.: La palmera..., p. 129.

A-19
DENOMINACIÓ: CASA DE L'HORT DE "SAN PLÁCIDO"
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Porta de la Morera
(camí Vell de Santa Pola)
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: Devers el segle XIX

La Creu Roja davant de Vil·la Carme. S'aprecien les
columnetes de ferro fundit que formen la porxada i les
pèrgoles laterals. Fotografia devers el 1910, cedida
gentilment per la Creu Roja d'Elx. [fig. 246]

UTILITZACIÓ
Hi ha dues cases on encara viuen i un magatzem que
encara s'utilitza. Hi venen dàtils, especialment als
forasters que van a l'hort del Cura.

Casa de l'hort de "Villa Carmen", camí del Gat. Façana de
llevant i façana del nord. Aquí la casa encara estava
tancada i es conservava relativament bé. Estaven fins i tot
les persianes. La pèrgola i el jardí estaven fins i tot les

DADES JURÍDIQUES
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La casa estaria fora d'ordenació segons el Pla Especial
dels Palmerars, per no guardar les distàncies degudes a la
façana i al veïnat. Tanmateix, l'edifici està inclòs dins el
Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles del 1982, amb el
núm. D-39.

plana, la composició simètrica i ordenada i els abundants
elements relativament cultes, tant de l'estructura general
com de l'ornamentació.

DESCRIPCIÓ

AME, NO, CMEP.
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles.
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Aquesta casa està composta per dos cossos diferents units
mitjançant un corredor o pont cobert fet amb fusta.
Cadascun dels dos cossos és de planta rectangular,
aproximadament de la mateixa amplària i de més llargària
el de ponent; els dos cossos tenen planta baixa i pis i
coberta de teula plana a dues vessants. El cos de ponent té
un habitatge en cada planta. A la part de migdia, adossat a
la casa hi ha una deliciosa porxada de reduïdes
dimensions feta amb pilars de rajola, que a la part de dalt
és un terrat. El cos de llevant és un magatzem. Les
finestres del conjunt són quadrades o allargades (finestres
balconeres). Aquestes últimes tenen una barana feta amb
peces tornejades de fusta. Els angles, els forjats i totes les
obertures estan encerclats amb senefes blanques i els
panys de paret resultants estan pintats de color salmó.

Casa de l'hort de "San Plácido", carrer Porta de la Morera.
Detall del rar i magnífic corredor de fusta que uneix els
dos cossos de la casa, i per baix del qual s'entra en l'hort
des de l'antic camí de Santa Pola. Fotografia del 1979.
[fig. 255]
Casa de l'hort de "San Plácido", carrer Porta de la Morera.
Entrada i cos de ponent. Fotografia del 1979. [fig. 256]
A-20
DENOMINACIÓ: CASA DE L’HORT DEL CURA
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Porta de la Morera
(camí Vell de Santa Pola).
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte.
ÈPOCA: 1941-1944.

CONTEXT
L'hort de San Plàcid és un dels que van quedar al límit de
la destrossa de palmeres de principi de segle a llevant de
la Vila. Sucumbí l'hort de les "Patades" situat al nord; i a
llevant, la nova barbàrie dels anys 60 ha construït els
edificis de Ripoll, de deu plantes. Més enllà, vora el Filet
de Fora, l'hort de la Porta de la Morera, gairebé
completament sec, és una mostra d'allò que algun dels
propietaris d'horts han fet des de fa dècades: tallar, vendre
o deixar morir les palmeres. I enmig de tots ells, l'hort de
"San Plácido", miraculosament intacte, conserva les
palmeres i els bancals, els grans pins de l'entrada i la
bellíssima casa de color salmó.

UTILITZACIÓ
La casa, en molt bon estat de conservació, s'utilitza com a
habitatge i despatx del propietari. L'hort de palmeres, des
de principi de segle està condicionat com a jardí.
DADES JURÍDIQUES
L'hort del Cura és l'únic que està citat específicament en
la declaració de jardí Artístic del 1943 per al conjunt del
palmerar d'Elx que encercla la ciutat. Aquest decret
posava el palmerar sota l'empar de la Llei de Tresor
Artístic. La casa està inclosa dins el Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles del 1982, amb el núm. D-40. El
projecte de reforma de l'edifici estava a nom de Joan Orts
i Serrano. En l'actualitat, encara que la casa i l'hort siguen
propietat privada, de la família Orts, és possible visitar el
jardins tots els dies.

TIPOLOGIA
Aquesta casa és un rar exemple de l'arquitectura popular
dels horts de palmeres d'Elx, molt influida –com en el cas
de Vil·la Carme– per l'arquitectura popular (o de mestres
d'obra) i per l'eclecticisme del segle XIX. Així, el corredor
de fusta és una mostra bellíssima, única en tot el poble.
Altre tant succeeix amb els barrots tornejats de les
baranes que remeten a arquitectures populars de zones
més muntanyoses i són motius propis dels historicismes
del segle XIX. La composició de totes les façanes és
admirable per la seua mesura i el seu equilibri, propi de
les vil·les de camp burgeses. El conjunt, d'un volum clar i
net, pintat amb un color salmó i amb senefes blanques que
el fan ressaltar, és d'una gran qualitat.

DESCRIPCIÓ
La casa és de grans dimensions i té planta baixa i pis. La
façana de migdia dóna al camí Vell de Santa Pola i és un
pany de paret llis, només obert per les portes de dos
balcons i per dues finestres, una d'elles amb reixa de pit
de colom. A l'angle del sudoest hi ha un emparrat. La
façana de ponent mirava a un tros d'hort, però el 1952 és
féu il·legalment un magatzem (que en l'actualitat està
ocupat per una Fusteria) convertint la casa de l'hort, que
era aïllada, tal i conforme corresponia al seu caràcter, en
una casa entre migeres. La façana de llevant, que Mira a
l'hort, és la principal. Té una porxada que damunt és
terrat, afegida al volum principal de la casa; els seus pilars
són o aparenten ser troncs de palmera. D'ells ixen cinc
arcs de ferradura. En aquesta façana hi ha també l'entrada
de la Capella, amb un petit campanar de paret. La façana

CRONOLOGIA
És difícil datar exactament aquestes arquitectures. La
mancança de dades als arxius és total, i no hi havia
intervenció de cap professional conforme l'entenem ara.
Supose que aquesta casa deu ser contemporània de la casa
de l'hort del Sol, però amb un destinatari d'una classe
social més elevada. M'ho fa pensar la presència de la teula
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del nord està composada amb tres grups de finestres
coronelles amb tres arquets que descansen sobre fines
columnes. Tot l'exterior està enlluït d'algeps i pintat de
blanc; el terrat és pla.
El conjunt és un volum clarament del·limitat per les
pròpies arestes i els propis panys de paret, sense ràfecs ni
afegits enlloc. La reforma de Serrano i Peral incorporà
tots els elements que utilitzava per a les seues cases en
horts de palmeres: arcs, gelosies, reixes, ferros curvats,
etc. la distribució en planta és summament complexa, tant
per les grans dimensions com per l'extens programa de
necessitats que cobreix. Sembla ser que l'arquitecte, a
l'hora de fer la reforma, s'adaptà en gran mesura a la
construcció preexistent, cosa que pot explicar la
inclinació i el grossor de les parets, com pot veure's al
dibuix de la planta. Esquemàticament, a la part de davant
estan la capella, els dormitoris, el despatx i l'estar; i a la
part de darrere hi ha un pati interior de grans dimensions
on donen els dormitoris del servei, la cuina i altres
dependències per als animals que ara estan habilitades per
a estances.
La jardineria que rodeja la casa s'adapta bé a
l’arquitectura. Enmig de l'hort està la coneguda Palmera
Imperial, que algú diu que rep tal nom en honor de
l'emperadriu d'Àustria, Elisabet de Baviera (1837-1898),
la cèlebre Sissí. Això és que moltes palmeres de l'hort del
Cura estan batejades amb noms de personatges més o
menys coneguts que han visitat l'hort. El nom, escrit en
una planxa metàl·lica, es penja del tronc de la palmera. Ja
he dit en diversos llocs que considerar que els troncs de
les palmeres són un perxer on posar-hi rètols, heura,
paPereres, jardineres, claus, etc. ha estat un mal crònic de
la jardineria a Elx.
El jardí de l'hort del Cura era molt simple en un principi i
anava vinculat a la faceta productiva dels horts: caminals
de sorra amb tanques d'arbusts (aligustrum o pitosporum
tobira) als dos costats; bardisses fetes amb cascabots o
amb canyes; i magraners, llimoners i tarongers dins els
bancals. A l'entrada hi ha un pi centenari de proporcions
gegants, que cobreix amb les seues branques la replaça, la
casa, el carrer i l'hort d'enfront. Després de la Guerra
d'Espanya, d'una forma paulatina, i al voltant de la fama
de la Palmera Imperial, la jardineria anà complicant-se:
van haver delicioses intervencions durant els anys 40,
com l'estany de la Dama d'Elx o l'estàtua de Jaume I,
bambú, mates de flor en planterets, etc. Tanmateix, els
darrers quinze o vint anys han suposat un gran canvi.
S'han tallat els magraners i altres arbres fruiters i s'han
introduït nombrosos exemplars de cactàcies i altres
espècies exòtiques, que han desplaçat per complet les
autòctones originals, amenaçant inclús amb la desaparició
de l'hort per mancança de repoblació de palmeres
datileres i envelliment de les existències. Actualment,
l'hort del Cura és una important atracció turística i inclou
al seu voltant tot un gran muntatge comercial.

l'uneix a la ciutat. D'aquest hort de Manxon, totalment
rodejat ja per l'edificació i amb els carrers preparats per a
travessar-lo, encara van preveure la seua destrucció els
arquitectes municipals devers els anys 40. En l'actualitat
seria una magnífica zona pública amb entrades des dels
carrers; a més és l'única ampliació possible de l'hort del
Cura. Per llevant tenim la Filadora Il·licitana, zona
declarada de protecció del palmerar des del 1962. Segons
una escritura de compravenda, aquesta societat fou
constituida el 1920. Probablement fou aleshores quan es
va construir l'edifici industrial. Pel lloc on està sembla
probable que hi hagués hagut un hort de palmeres; però
per notícies recollides personalment sembla ser que era un
bancal de terra blanca enmig dels horts. Aquesta pràctica
d'ocupar els bancals sense palmeres i rodejar els horts
amb edificació fou altament destructiva del paisatge, i
originà la zona de Protecció del Palmerar del PGOU del
1962, figura urbanística de gran importància,
dissortadament oblidada pel poder executiu.

CONTEXT

CRONOLOGIA

L'hort del Cura fou la propietat que aturà el creixement
d'Elx cap a llevant a costa dels horts. Per fortuna el seu
propietari s'identificà amb la campanya de protecció de
les palmeres iniciada per Ibarra, arribant a signar cartes
demanant la seua defensa. Per ponent, l'hort de Manxon

L'edifici degué ser una casa popular d'hort del segle XVIII
o XIX. La reforma modernista degué fer-se a principi de
segle. En aquella època, quan venien personalitats a Elx
se'ls convidava a dinar a l'hort del Cura o a l'hort de "Villa
Carmen".

TIPOLOGIA
El tema arquitectònic de la casa de l'hort del Cura és la
reforma d'una casa d'hort adaptada ja des de feia mig
segle com a vivenda per una família burgesa local. A les
targetes postals antigues, hom pot comprovar que la casa
tenia una decoració modernista de cert interès.
L'arquitecte Serrano i Peral, quan es féu càrrec del
projecte introduí els elements habituals de les seues obres
racionalistes amb una vena arabitzant. Hi destaquen els
panys de paret llisos i blancs, d'un gran valor i
contundència plàstica, on es retallen molt clarament les
finestres, de formes pintoresques: rectangulars,
quadrades, amb arc, amb reixa, sense reixa, balconeres,
etc. L'interior, esapecialment el despatx de doble altura
conté una magnífica decoració art-decó dels anys
quaranta, elements on l'arquitecte mostrava el seu gust
exquisit. El "disseny total" que li agradava practicar a
Serrano i Peral, arribà aquí fins al punt de projectar la
porta de l'hort, de formes semblants a la de l'entrada al
Parc Municipal. Tenia barrots de fusta tornejats i esferes
de
ceràmica
vidriada
amb
reflexes
daurats.
Dissortadament va desaparèixer fa uns deu anys quan fou
substituida per una entrada de peces ceràmiques florals
pròpia d'un xalet.
Pel que fa al jardí, no s'ha respectat l'original, amb arbres
i amb plantes pròpies del clima mediterrani d'Elx. La
plantació massiva de cactàcies i d'arbres i arbusts foranis,
més o menys estrany, juntament amb les capritoxes
formes dels caminals i dels parterres, fa de l'hort del Cura
un intent de jardí tropical. Allò més lamentable és que les
palmeres datileres desapareixen sota l'espontaneitat
vegetal selvàtica i fan només de marc de referència. Les
fulles i les palmes, blanes per l'excessiva humitat, no
correspon al paisatge dels horts.
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1895
El periodista Julio de Vargas, de El Liberal, de Madrid
escriu sobre la seua estança a Elx: "Al bellíssim hort del
Capellà, en el centre d'una avinguda on formen un
meravellós tunel les palmes de les palmeres, i servida la
taula per 'Pepe', l'intel·ligèntíssim amo de la Fonda de la
Constància6 ens obsequiaren amb un magnífic esmorzar
que, començant per la clàssica paella, acabà amb els
delicats postres que reclama l'aristocràtic xampany". El
ditiràmbic i adjectivitzat comentari ens informa sobre la
primera "presentació pública" de l'hort del Cura.
1900
En apropar-se el 23 de maig, i pensant en la gran
afluència de forasters que l'eclipsi total de Sol atrauria a
Elx, Ibarra li comprà un àlbum al capellà Castaños perquè
hi signaren els visitants. El presbíter, en veure la rapidesa
amb què es plenaven els àlbums, ideà tenir dos
exemplars: un de millor qualitat per a la gent notable, i un
altre on només signaria la plebs. Ibarra ho conta el 1931, i
s'admira, doncs trobava que aquesta divisió social, li
llevara seguretat cronològica a l'àlbum. Segons Ibarra,
aquest any s'originà el topònim d'hort del Cura, mercè a
l'elogi d'un visitant francés que li deia "Curé Castaños" al
capellà, "quan no deixà de ser mai un modestíssim
presbíter, humil i senzill, com d'aldea", conclou Ibarra.
1910
La Guia Hispano d'aquest any feia una anotació deliciosa:
deia que la "Palmera del Cura té més de dos-cents anys;
és mascle, l'únic que hi ha l'hort, i fecunda totes les
femelles. A més del tronc principal, en té uns altres set,
cosa que és una vertadera raresa". Com es veu, la
descripció eròtico-vegetal no té desperdici.
1919
L'11 de novembre vingué a Elx el polític conservador
Eduardo Dato, i se li oferí un banquet a l'hort del Cura.
1922
L'industrial d'Elx Joan Orts i Miralles ja havia comprat
l'hort del Cura, que fou del Capellà Castaños. Fenoll, a la
seua Guia d'aquest any, lloa el condicionament que havia
fet del "famós palmar".
1928
El 8 d'octubre hom li donà un banquet d'homenatge al
polític conservador Josep Pascual i Urban, amb motiu
d'haver guanyat les oposicions de catedràtic d'institut.
Segons el periòdic Elche, l'homenatge es va celebrar a
l'hort del Cura. El seu propietari, Joan Orts i Roman, a un
article titolat "Banquetes de Lujo" lloava el marc: "Aquí a
Elx, gairebé tots els afalacs que es fan de més
importància, es fan a l'hort del Cura, entre túnels de
palmeres. El propietari d'aquest hort s'honra amb aquests
actes i gustosíssim cedeix la finca, sense cobrar una
moneda grossa ni als concurrents ni al fondista que
serveix [...]". Acabava proposant que es fera un donatiu a
l'Asil per cada convidat que hi anara.
1930
El 20 d'abril es trobaven a Elx Frederic Garcia i Sanchiz,
el músic Josep Serrano i l'escriptor Maximilià Thous, amb
motiu de la inauguració del bust de la Dama d'Elx de la
Glorieta. Els van oferir un banquet a l'hort del Cura, al
qual assistiren 40 comensals, i es van batejar tres
palmeres amb els seus noms.
6

1941
Els diferents i nombrosos esborranys, projectes i estudis
de l'última gran reforma i ampliació de la casa, tots ells de
l'arquitecte Serrano i Peral, porten dates que oscil·len des
del 1941 fins el 1944.
1943
Decret pel qual el Govern declarà Jardí Artístic el
palmerar de les immediacions d'Elx, "incloent l'anomenat
jardí-hort del Cura".
1952
En un informe del 8 de Juliol, l'arquitecte municipal Pérez
i Aracil es lamenta que al costat oest de la casa de l'hort
del Cura s'haja fet un barracó il·legal, amb la qual cosa
aqueix terreny que era part de l'hort "acabarà consolidantse com a solar, quan era l'única possibilitat d'aïllar la casa
de l'hort del Cura", de tan gran importància, i que fóra una
casa d'hort, no la darrera casa del carrer.
1956
Es van fer noves reformes a la casa.
1962
Amb el PGOU, el mateix Pérez i Aracil feia solar el
barracó construït, il·legalment el 1952.
1965
Devers aquest any començaren les grans reformes de la
jardineria. Un tros de l'hort, situat al final del carrer de
Velarde, passà a ser via pública.
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Vivenda unifamiliar (casa de l'hort del Cura), carrer de la
Porta de la Morera (Camí Vell de Santa Pola). Planta baixa
i planta del pis. Projecte amb dates des del 1941 al 1944. El
grafisme dels plànols està summament cuidat. [figs. 257258]
Vivenda unifamiliar (casa de l'hort del Cura), carrer de la
Porta de la Morera (Camí Vell de Santa Pola). Façanes i
seccions. Projecte datat des del 1941 al 1944. Els dibuixos,
pròxims als de la casa de l'hort dels "Pollos" no arribaren a

Supose que l'autor voldria dir "La Confiança".
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tenir la qualitat d'aquells, però encara tenen un gran interès. els horts del sudest d'Elx. La Palmera Imperial centra el
[figs. 259-260-261]
conjunt. L'autor situa els nous ussos a què des de fa deu
anys s'han destinat els horts: campings, xalets, jardins, etc.
Atípiques fotografies de l'hort del Cura devers el 1930, La bonhomia de la interpretació li lleva el seu sentit
abans que Serrano i Peral reformara la casa, fent-la més destructiu, però no amaga la dislocació del paisatge.
"popular". Es pot veure la capella, el gran pi de la replaça i Observeu la deliciosa interpretació de la casa de l'hort del
el tros d'hort de ponent, avui tot ple de cases. [figs. 262- Cura. [fig.273]
263]
Hotel en l'hort de Quito Escorina, carrer de la Porta de la
Vivenda unifamiliar (casa de l'hort del Cura), carrer de la Morera (Camí Vell de Santa Pola). Els nous ussos dels
Porta de la Morera (Camí Vell de Santa Pola). Façana de horts que apareixen durant els anys 70, en general
migdia i façana del nord. Es distingeix el grandiós pi de la equipaments de luxe o de prestigi socio-polític, suposen la
replaça. La barana feta amb rajoles és un element mort amb guant blanc de les palmeres. Sense valor
ornamental propi de les fàbriques, especialment de les productiu ni ecològic, només amb un valor ornamental, les
ceràmiques, que aquí s'eleva a ornament culte pel client a palmeres s'arranquen, deixen de replantar-se o s'especula
qui va destinat l'edifici. La façana del nord és la més amb elles. Fotografia devers el 1970. [fig. 274]
elegant de totes i té una gran qualitat formal i compositiva.
Fotografies del 1977. [figs. 264-265]
Casa de l'hort Que no Té Portes, carrer de la Porta de la
Morera (Camí Vell de Santa Pola). Façana que dóna sobre
Casa de l'hort del Cura, carrer de la Porta de la Morera. el camí i façana sobre l'hort. En aquesta darrera es pot veure
Façana de migdia que dóna sobre el carrer; és aquí on A. com la porxada afegit al prisma original de la casa arriba a
Serrano i Peral fou més fidel a l'arquitectura popular partir en dos el balcó situat damunt la porta d'entrada. És
originària. Fotografia del 1979. [fig. 266]
destacable la inexistència pràcticament total de buits, i el
color vermell de la façana del camí. [figs. 275-276]
Casa de l'hort del Cura, carrer de la Porta de la Morera.
Façana principal o de llevant. Les columnes de tronc de
palmera i els arcs lleugerament de ferradura foren un dels A-21
invents més poc afortunats de l'autor. A la dreta es veu la DENOMINACIÓ: CASA DE L'HORT DEL SOL
capella. Fotografia del 1977. [fig. 267]
EMPLAÇAMENT:
Camí Vell de Santa Pola i
carretera de la Baia
Hort del Cura, carrer de la Porta de la Morera (Camí Vell AUTOR:
Anònim
de Santa Pola). La Palmera Imperial, segons Zapater ÈPOCA:
1853
(LLORENTE, T.: València, vol. II, p. 12). Gravat anterior al
1889. [fig. 268]
UTILITZACIÓ
Hort del Cura, carrer de la Porta de la Morera (Camí Vell
de Santa Pola). La Palmera Imperial. La jardineria, anterior
als cactus i a la gespa dels anys 60, incloia aquestes
bellíssimes bardisses de canyes i de garrots de palma
blanca, i magraners enmig dels bancals. Fotografia devers
el 1955. [fig. 269]

La casa està deshabitada. Esporàdicament es gasta com a
magatzem. Part de l'hort està ocupada per auto-escoles.
DADES JURÍDIQUES
Propietat privada. El PGOU qualificà aquest hort de
palmerar de reserva.

Portada de la revista de còmics El Fardatxo. En una
magnífica expressió de la voluntat de sàtira i d'ironia DESCRIPCIÓ
d'aquest tipus de publicacions, el fardatxo mossega el tronc
de la palmera imperial, simbol de les essències d'Elx. La distribució en planta de la casa s'organitza en tres
Número del 1982. [fig. 270]
cossos paral·lels al camí: la porxada, oberta pels tres
costats; la part tancada de l'edifici de dues crugies, i les
Hort del Cura. Bassa de la Dama d'Elx, un dels elements construccions posteriors per als animals. Aquí, la casa
més antics d'aquests jardins, guarnits amb planterets de està pensada des del camí, pràcticament hi està abocada.
geranis i nimfees. Fotografia devers el 1970. [fig. 271]
L'esquema interior és molt simple: les peces s'organitzen
al voltant d'un eix central de simetria que travessa la casa
Fotografia de la portada del fullet turístic Elche..., 1982. des de la porta principal, situada al centre del parament de
Jardins de l'hort del Cura. La jardineria de plataneres i altres llevant, que està protegit per la porxada. S'entra en un
seudo-exotismes amaga les característiques pròpies dels gran vestíbul on hi ha el pou i el cantereller. Hi ha un
horts de palmeres que van sorprendre els viatgers d'abans dormitori a la dreta i un altre a l'esquerra. Després de
de la Guerra d'Espanya. La pèrdua de valor econòmic i passar sota un gran arc obert en la paret de càrrega
productiu de les palmeres implicava la pèrdua total del seu transversal, s'arriba a una ampliació de l'espai; a l'esquerra
protagonisme, que quedava reduït a un paper simbòlic o de hi ha la cuina, amb una gran campana i, darrere, el
marc, totalment negatiu per a la seua supervivència. [fig. pastador. A la dreta és la tercera cambra. Per la porta de
272]
darrere s'ix al corral, del·limitat per una paret i, dins d'ell
hi ha un porxe cobert a l'esquerra i la quadra a la dreta.
Fragment del plànol Elche, de Marín, 1980. S'hi inclouen Pegat a l'edificació, a la part de fora, està el forn. La
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coberta és de dos vessants que desaigüen a la part del
corral i a la de la porxada. La teula és plana.
L'estructura constructiva és molt senzilla: un rectangle de
parets de càrrega i una altra paret de càrrega transversal.
Les biguetes interiors són de fusta; al seu damunt hi ha
col·locat un entallat de rajoles de grans dimensions i
damunt de les teules. El trespol està enlluït amb algeps,
deixant a la vista les biguetes. A la porxada, els pilars
d'obra suporten unes bigues fetes amb troncs de palmera,
molt ben treballades, fins i tot amb unes lleugeres
motllures perimetrals tot al llarg. Els paraments exteriors
estan enlluïts amb algeps moré, excepte a la façana, on
s'utilitza un color blau grisenc, excepció feta de les vores
de portes i finestres, pintades de blanc. Les bigues de la
porxada també estaven ribetejades de blau. El pis de
l'interior és de rajoles de fang cuit.

porxada hi ha un altre plafó ceràmic, on hi ha dibuixat un
sol antropomorfitzat. Baix del sol posa, també en castellà:
"Hort del Sol. Any 1853". El plafó és d'una gran bellesa,
però està fet malbé. Mon pare, que va nàixer en la casa de
l'hort del Sol, diu que el meu avi contava que aqueix any
del 1853 fou el de construcció de la casa, dada també
importantíssima per a establir una data segura per a
l'existència del tipus de casa del Camp d'Elx. A altres
horts, com el del Colomer o de l'Arbre hi havia plafons
ceràmics semblants, però tots han estat trencats o furtats.
Només el del Colomer, en molt roïn estat, fou posat a la
casa de l'hort dels Belets, després que derrocaren la casa
on estava.
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CONTEXT
L'hort del Sol està entre els horts de llevant d'Elx i el
Polígon dels Palmerars, a la cruïlla dels camins Vell de
Santa Pola, de San Antoni i del Palomar o de la Baia.
Enfront, en un gran espai, propietat del Govern, estan
previstes torres de 15 plantes, que de dur-se a terme,
superaran la barbàrie de Ripoll i seran un gravíssim
atemptat més contra el paisatge dels horts de palmeres.

Planta de la casa de l'hort del Sol (1853). [fig. 277]
Façanes de llevant i de ponent de la casa de l'hort del Sol
(1853). [fig. 278]
Façanes del nord i del sud de la casa de l'hort del Sol
(1853). [fig. 279]

TIPOLOGIA
Hort del Sol. Es pot veure la situació de la casa, mirant a
l'encreuament dels camins de Sant Antoni i de Santa Pola.
Fotografia del 1952. [fig. 280]

Aquesta casa respon perfectament al tipus que es repeteix
a tot el Camp d'Elx i que Seijo assenyala com a
característic d'aquest camp. És situable el seu orige al
segle XIX. Les cases dels eixamples urbans d'Elx, des de
final del segle XIX fins als anys 60, recollien aquesta
tipologia rural, convertint-la en casa entre migeres. La
distribució interior, les carácterístiques de les façanes i la
coberta inclinada de teula plana eren els seus invariants
formals. A la casa de l'hort del Sol, destaquen la
simplicitat del conjunt i el gust per una geometria
elemental i clara. La distribució està solucionada d'una
manera rotunda: les cambres són quadrades i les obertures
(portes i finestres) estan situades al centre del pany de
paret corresponent. Els altres espais són totalment oberts:
l'entrada i la cuina són dos espais units malgrat el seu
caràcter diferent: l'entrada és un espai intermedi, sense un
ús definit, mentre que la cuina és l'element central de la
casa, i al voltant de la qual gira la màxima activitat. A
l'exterior destaquen dos elements: el color, d'un ocre
esvaït, resultat de l'envelliment de l'algeps, i la
contundència de les cobertes inclinades, remarcada per la
discontinuïtat de les línees d'unió de la porxada i del
corral amb el cos central, tot i mantenir la mateix pendent.

Casa de l'hort del Sol (1853), camí Vell de Santa Pola
(prolongació del carrer de la Porta de la Morera). Façana
de llevant: porxada. Les bigues són de fusta de tronc de
palmera. Fotografia del 1973. [fig. 281]
Casa de l'hort del Sol (1853), camí Vell de Santa Pola
(prolongació del carrer de la Porta de la Morera). Angle
del sudoest. Fotografia del 1973. [fig. 282]
Casa de l'hort del Sol, camí Vell de Santa Pola. Façana
posterior, amb restes de corral i les quadres; façana lateral
amb un pavelló afegit i façana principal, amb la porxada.
Fotografies del 1978. [figs. 283-284-285]
Casa de l'hort del Sol, camí Vell de Santa Pola. Detalls de
la façana principal, amb les dues reixes de ferro forjat i el
plafó ceràmic on està escrit "Hort del Sol. Any 1853". A
través de la porta principal es veu l'eix que travessa la
casa i arriba fins als corrals posteriors. Fotografies del
1978. [figs. 286-287-288]

CRONOLOGIA

Casa de l'hort del Sol, camí Vell de Santa Pola. Detalls de
l'interior. El trespol està fet amb biguetes de fusta i
enllatat de canyes, enlluït amb algeps directament pel seu
intradós. L'espai de la cuina està definit per la gran
campana de la xemeneia. La porta de la dreta està feta
amb fusta de tronc de palmera. Fotografies del 1978.
[figs. 289-290

Dins de la casa, posat sobre la llinda del buc obert en la
paret mestra que separa el vestíbul i la cuina, hi ha un
plafó de manises. Allí, amb tinta blava sobre fons blanc
posa en castellà que: "La plantació d'aquest hort, que fou
en el 1849, fou feta per l'intel·ligent en el seu ram, En
Francesc Jaén". és aquest un dels pocs cassos –l'únic que
he pogut replegar– d'un hort datat, cosa d'un gran valor
per a establir científicament l'edat de les palmeres. Sota la

Espai comprés entre els camins Vell de Santa Pola i de
Sant Antoni (carrers del Xop il·licità, de l'Avet i del
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Magraner). Aquí estan previstes pel Pla Parcial
d'Ordenació del Polígon dels Palmerars torres de 15 de
plantes. Al fons es veuen les cases dels horts del Sol i de
les Peretes. A la dreta l'hort de Don Clàudio. Fotografies
del 1981. [figs. 291-292]

vessants de teula plana, per a evitar les goteres. Totes les
parets mestres són de mamposteria, on el morter és molt
pobre, només de terra. El sòl de terra té baldosí a la planta
de baix, que es degué posar sobre el primitiu pis de tarra
xafada. A la planta alta hi ha una baldosa hidràulica típica
del segon quart de segle.

A-22
DENOMINACIÓ: CASA DE L'HORT DE MOTXO
EMPLAÇAMENT: Camí Vell de Santa Pola (prolongació
del carrer del Mangraner). Partida Rural d'Horts i Molins,
núm. 41
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: Devers el 1860 i 1910

CONTEXT
L'hort de Motxo és l'hort de palmeres d'Elx on més s'han
deixat reproduir els arbres, constituint actualment una
magnífica reserva de palmeres, que li dóna una gran
bellesa mercé a la seua densitat i joventut. Els seus
voltants, tanmateix han estat paulatinament destrossats: al
nord està el Polígon dels Palmerars, Brutal intervenció
edilícia propiciada pel PGOU del 1962. Al sud, està el
monstruós volum de la Residència Sanitària que ha
trencat el paisatge de tots els horts de llevant d'Elx, i
destruí l'hort Xequico o del "Príncip", amb la mort de més
de 600 palmeres joves, d'uns vint anys, a meitat dels
setanta.

UTILITZACIÓ
La planta baixa segueix sent l'habitatge dels casers, que hi
viuen des de fa trenta anys. La planta pis era utilitzada
esporàdicament pels propietaris. Ara hi estic escrivint
aquest text, i tota aquesta guia. És el meu lloc de treball.
Part del pis està desocupat.

TIPOLOGIA
DADES JURÍDIQUES
Trobem aquí desenrotllat un tema molt usual en les cases
d'hort pròximes al poble: l'elevació a principi del segle XX
d'un pis sobre la planta baixa preexistent, destinat a
residència temporal dels propietaris, i on s'utilitza un
llenguatge arquitectònic agafat d'edificis burgesos urbans.
L'alçada del pis i els afegits de ponent han conformat en
la casa de l'hort de Motxo, uns volum prou més
complicats i l'allunyament del prototipus de la casa del
Camp d'Elx (encara que la distribució és idèntica)
apropant-la a l'alqueria del camp, d'ascendència romana
segons alguns. Col·labora a això la porxada, que aquí és
un element més pròxim a l'interior que a l'exterior en estar
tancada pel costat de ponent i estar del·limitada en lloc de
pilars per una gruixuda paret, on s'brin dos bonics arcs
escarsers. D'altra banda, multitud de detalls fan notar el
caràcter de faeneta per a la burgesia del primer quart de
segle: les baranes del pis són de peces prefabricades de
ciment d'un cert gust modernista; portes i finestres són de
fusta mobila, a l'oli per dins i pintades de verd fosc per
fora. És remarcable també la pressència d'un comú de
tassa turca en el pis i la quantitat d'elements que rodegen
la casa: hi havia nombrosos pavellons per als animals i hi
ha un gran jardí amb dos llorers molt vells i multitud de
plantes i abres fruiters.

Propietat privada. Una modificació del PGOU qualificà
una extensa zona d'horts de Palmerar Social Sanitari, i es
féu l'edifici de la Residència Sanitària, justament
colindant amb l'hort de Motxo, també qualificat de
Palmerar Social. La casa està inclosa dins el Catàleg
Municipal d'Edificis Protegibles del 1982, amb el núm.
D-71.
DESCRIPCIÓ
La casa de l'hort de Motxo és una casa que inicialment
només constava de planta baixa (presumiblement de terrat
pla) a la qual se li afegí un pis destinat a l'esbargiment
dels propietaris. Es convertí així aquesta casa en una de
les "faenetes" o "defores" que tant s'estimava la burgesia
mitjana d'Elx, fonamentalment urbana, de la primera
meitat del segle XX. La planta baixa no respecta la
regularització geomètrica de la casa de l'hort del Sol,
encara que l'esquema funcional segueix sent el mateix. La
única variació respecte a aquell és que aquí la cuina està
situada només entrar a la casa a mà esquerra. El conjunt,
en canvi, està totalment girat, d'esquena al camí. La
porxada dóna al migdia (a l'est a la casa de l'hort del Sol) i
la façana nord, que Mira al camí, és totalment plana i té
unes obertures molt petites i desordenades en la planta
baixa; una tira de palmeres entre el camí i la casa
contribueix aïllar aquesta. Al pis de dalt, la regularització
de la planta és total: la part central és un espai únic
(destinat a menjador i estar) i la cuina està tancada, com si
fóra una cambra més (novetat tipològica important). Totes
les peces dels angles tenen dues finestres, una en cada
paret. La porxada inferior esdevé, dalt terrasa descoberta
que es cobria amb un tendal; a ella donen les tres peces
davanteres mitjançant grans portes de doble fulla. És el
fet que s'afegira la planta pis sense tocar l'estructura de
coberta allò que ens fa pensar que primitivament la casa
era de terrat pla. També la coberta del pis era inicialment
plana, però més tard se li afegí la coberta inclinada a dos

CRONOLOGIA
Replegant dades personalment i per l'edat de les palmeres
i els records de la gent, vaig establir com a dates
hipotètiques de construcció de la casa la del 1860 per a la
planta baixa i la del 1910 per a la planta pis. El 1976 es
féu una petita reforma al pis i fou reparada part de la casa.
Abans, devers el 1960 mon pare féu un magatzem per a
treballar la palma blanca i reparà tot l'exterior de la casa.
Algunes biguetes de la porxada que estaven podrides van
haver de ser substituides. El 1982 es fan importants obres
de reparació i condicionament: se li fa una paret tancant
tot l'hort, acabada amb morter mig de calç i cement blanc;
s'arregla amb morter de cement tota la part baixa de la
79

casa i les parets dèbils de l'enlluït d'algeps: finalment
s'enllueix tota la casa amb algeps viu, a la manera antiga.

Fotografia del 1973. [fig. 308]
Fotografia del 1979. [fig. 309]
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A-23
DENOMINACIÓ: TANQUES D'OBRA DELS HORTS DE
PALMERES
EMPLAÇAMENT: Queden fragments d'aquests elements
per tots els horts d'Elx. Els més interessants i complets
són els dels camí d'Almàssera, els del camí d'AlborRocat,
els del carreró de le Tafulles i, per damunt de tots, els del
camí de l'hort dels Felips.
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: Segle XIX. Orige islàmic

Planta baixa de la casa de l'hort de Motxo (cap al 1860)
[fig. 293]
Planta pis de la casa de l'hort de Motxo (cap al 1910).
[fig. 294]

UTILITZACIÓ
Aquestes parets del·limitaven la propietat dels horts,
entre ells i amb els camins públics. No sols evitaven que
pogués entrar-se a peu pla, sinó que els animals de la casa
se n'isqueren

Façana del nord i del migdia de la casa de l'hort de Motxo
(cap al 1860 i el 1910). [fig. 295]
Façanes de llevant i de ponent de la casa de l'hort de
Motxo (cap al 1860 i el 1910). [fig. 296]

DADES JURÍDIQUES

Hort de Motxo. Vista aèria. La casa està en el bancal de
dalt a l'esquerra, donant-li, esquena al camí. Davant seu
està el jardí, amb un pou en el centre i dos grans llorers al
costat. Fotografia del 1952. [fig. 297]

El Pla Especial d'Ordenació dels Palmerars del 1972 no
considera absolutament per a res l'existència d'aquest
important element dels horts. Al contrari, assenyalava
com a obligatòria un tipus de tanca de gelosia o viva que
impedia que pogueren reproduir-se aquestes parets.
També el PGOU del 1973 previa l'eixamplament de tots
els camins fins a amplàries descomunals (20, 30 o 40 m),
cosa que implicava la desaparició obligada d'aquestes
construccions. El mateix Ajuntament ha seguit una
absurda i contraproduent política de derrocar tots els
elements antics construïts als horts, especialment les
tanques que els delimitaven. Els murs i parets tradicionals
que limiten els horts de palmeres són, juntament amb els
carrers perimetrals de l'església de Santa Maria, els únics
conjunts urbans inclosos dins el Catàleg Municipal
d'Edificis Protegibles del 1982. S'assenyalaven
específicament els murs dels camins de l'hort dels Felips i
d'AlborRocat, i els del carreró de les Tafulles.

Casa de l'hort de Motxo, camí Vell de Santa Pola. Façana
de migdia. Fotografia del 1978. [fig. 298]
Casa de l'hort de Motxo, camí Vell de Santa Pola. Vistes
de la porxada, espai intermedi entre l'hort i la casa
d'importància vital a l'estiu. Fotografies del 1978. [figs.
299-300]
Casa de l'hort de Motxo, camí Vell de Santa Pola.vista de
la porxada. Al fons, l'escala que puja al pis. El sostre té
les biguetes vistes. Fotografia del 1979. [fig. 301]
Casa de l'hort de Motxo, camí Vell de Santa Pola. Vista
des del camí; façana del nord. Fotografia del 1979. [fig.
302]

DESCRIPCIÓ

Planta de la casa de l'hort de Travalon Baix (cap al 1830 i
el 1880). [fig. 303]

S'anomena paret de mig punt o de barca la que té la part
superior redona, de secció semicilíndrica. Aquestes parets
de barca dels horts de palmeres estan construides amb
pedres sense treballar unides amb morters molt pobres,
generalment només de terra, i a vegades de calç i terra o
d'algeps i terra. Tenen una altura aproximada d'un metre i
l'acabat de la part superior és de barca en els exemplars
més antics; en alguns més recents és triangular, o d'ase.
Estaven enlluïdes amb algeps moré, operació que moltes
vegades era feta directament a mà. Generalment la planta
segueix una linea ondulada, conseqüència de no tirar un
fil per a fer-la dreta. Les superfícies, acabades molt
imperfectament, són també guerxes. De vegades en la part
superior tenien vidres ficats en el material encara tendre
per evitar que hi pujaren. L'efecte cromàtic dels vidres de
colors amb el blanc Brut de l'algeps era curiós.
Tradicionalment, les parets de barca han format part del

Coberta de la casa de l'hort de Travalon Baix (cap al 1830
i el 1880). [fig. 304]
Façana sud de la casa de l'hort de Travalon Baix (cap al
1830 i el 1880). [fig. 305]
Façana de llevant i de ponent de la casa de l'hort de
Travalon Baix (cap al 1830 i el 1880). [fig. 306]
Casa de l'hort de Travalon Baix (cap al 1830), camí de
l'Altet. Façana de ponent. Fotografia del 1973. [fig. 307]
Casa de l'hort de Dins o dels Marranos, carretera de la
Baia; encreuament amb el camí de l'Almàssera.
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paisatge de tots els horts de palmeres immediats o
pròxims a la ciutat, especialment dels més rics. Altres
tenien bardisses de cascabots, de vegades damunt de la
paret. I d'altres, sobretot els del nord, tanques d'aromer.

de les Tres. Fotografia del 1973. [fig. 312]
Runes de la casa de l'hort de les Almàsseres (derrocada
del tot cap al 1975), camí de l'Almàssera. Angle del
nordest. Eren destacables els grans panys de paret gairebé
sense finestres acabats amb algeps moré, i el terrat pla.
Fotografia del 1973. [fig. 313]

TIPOLOGIA
Encara que no siguen exactament obres d'arquitectura en
tant que no defineixen un espai intern, aquestes parets són
unes obres auxiliars de gran importància per l'ambient que
configuren. Tots els viatgers en parlaven. Les
consideraven com el límit o bRocal per on vessaven les
palmeres. El mateix Serrano i Peral demanà que aquestes
tanques foren el límit dels nous vials que feia el PGOU
del 1962. Llàstima que la sensibilitat i la petita escala que
Serrano tan bé controlava, foren incompatibles amb la
gran urbanística de Pérez i Aracil. No està clar que surta
res bo de l'enfrontament i la competència. Les parets dels
horts d'Elx són un nexe d'unió amb sistemes de tancament
semblants propis de tota l'àrea del Mediterràni, molt
especialment del àrea litoral agrícola de regadiu del País
Valencià.

Casa de l'hort dels Banquets, carrer dels Blanquers. Vista
des del camí. Per davant passava la Sèquia Major; les
paretetes que es veuen són les baranes dels Pontets per a
travessar-la. Fotografia del 1973. [fig. 314]
Casa de l'hort dels Banquets, carrer dels Blanquers. Pot
observar-se com ha avançat l'erosió de les parets i la porta
del "parador" trencada. Aquí la Sèquia Major ja estava
entubada. Fotografia del 1979. [fig. 315]
Casa de l'hort de Malla, Clot de les Tres, camí dels
Molinets o d'Alborracat. Vista de l'angle sudoest.
Fotografies del 1977 i del 1979. [figs. 316-317]
Els nous ussos dels horts de palmeres tenen
característiques eminentment urbanes i gens rurals o
agrícoles. Açò no suposa solament uns canvis formals
sinó també econòmics. El Pla Especial del 1972 ha
cumplit els seus objectius més pregons. Fullet anunciador
d'un camping en l'hort de Malla (1980). [fig. 318]

CRONOLOGIA
Encara que les parets que resten dempeus pugen ser obra
del s. XIX (són materials pobres que duren poc) el tipus és
molt anterior. Determinar el seu orige amb exactitud és
pràcticament impossible, tanmateix. Encara que la xaraxa
de reg, segons Gozálvez, data dels temps dels romans, no
sembla probable, pels materials i pel sistema constructiu
utilitzat, que aquestes parets en siguen una supervivència.
Més aviat serien herència de la cultura àrab, gran amant
de la terra, el fang i l'algeps per a la construcció. Com
totes les construccions rurals pròpies dels horts, les parets
de tanca corren un gran perill de desaparició, ja que la
major part estan en ruïna, no són reparades i en caure són
substituides per tanques noves de blocs de formigó o fil
d'aram amb piquetes.

Casa de l'hort de l'Arbre, camí del Molinet o d'Alborracat.
Façana de ponent, que Mira al camí; aquest sistema de
deixar la casa sense enlluir és completament atípic de
l'arquitectura de l'hort d'Elx. Aquí la Sèquia Major encara
no estava entubada i passava raent la casa. Fotografies del
1977. [figs. 319-320]
Tanques d'obra dels horts de palmeres, carreró de les
Tafulles. Fotografies del 1977. [fig. 321-322]
Tanques d'obra dels horts de palmeres, carreró de les
Tafulles. Aquest carreró, estret i de parets altes (2 m
d'altura aproximadament) és un dels llocs més bells dels
horts. A mà dreta els horts del Borreguet i del Monjo. A
mà esquerra l'hort de la Tia Casimira. Fotografies del
1979. [fig. 323]
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Tanques d'obra dels horts de palmeres, camí de l'hort dels
Felips. A mà dreta, l'hort de Gràcia o de Pastoret. A mà
esquerra l'hort de Felips o de Bru. Fotografia del 1979.
[fig. 324]

Tanques d'obra dels horts de palmeres, camí de
l'Almàssera. Aquí el remat del mur és lleugerament
triangular enlloc de rom. A mà dreta, l'hort de Malla i a
mà esquerra l'hort dels Pontos. Fotografia del 1979. [fig.
310]

Tanques d'obra dels horts de palmeres, camí de l'hort dels
Felips. Fotografies del 1977. [figs. 325-326]

Tanques d'obra dels horts de palmeres, camí de
l'Almàssera. El mur de l'hort de Malla (a l'esquerra) fou
parcialment reconstruït en instalar-hi el camping,
conforme està en la fotografia. Mesos després se li afegí
una bardissa de fil d'aram pintada de groc. Fotografia del
1979. [fig. 311]

Casa de l'hort dels Felips, camí de l'hort dels Felips. Vista
de conjunt i detall de la façana del camí. Hi destaquen les
finestres petites i disposades d'una forma asimètrica, el
pronunciat ràfec de la teulada i l'arista corbada de la dreta
de la dreta. Fotografies del 1977. [figs. 327-328]

La Sèquia Major al carrer dels Blanquers. Es distingeix el
partidor d'Alcanà, condemnat en ser entubada la sèquia en
aquest tram vers el 1978. A mà dreta està l'hort del Clot

Camí de l'hort dels Felips. Vista des de ponent. A mà
dreta la casa de l'hort de Bru o dels Felips i a mà esquerra
la casa de l'hort de Pastoret o de Gràcia. Aquest camí i
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aquetes cases formen un dels conjunts encara vius
d'arquitectura d'horts. Fotografies del 1979. [fig. 329]

en rajola, sense enlluir, amb una gran aparença de
provisionalitat, albergà la Mare de Déu de l'Assumpció
aquell any i els següents, però l'obra no s'ha arribat a
acabar mai. Pel que fa al camí fronter, a diversos llocs l'he
vist anomenat con camí d'Alborracat, que és un camí que
va cap al sud, més enllà de l'Alcúdia, i que formava part
de la centuariació romana. Gozálvez l'anomena camí del
Borracal. La continuació d'aquest camí enllà la vereda
dels Marxants (carretera de circumvalació) s'anomena
camí del Saoní o de l'hort del Corretger. Un plànol del
primer quart de segle (i el projecte d'Escorxador)
l'anomenen camí del Molinet, topònim que pot referir-se
al molí dels Ressemblanc. També se l'anomena camí de la
Torreta o de l'Escorxador, topònims més recents.

Camí de l'hort dels Felips. Enfront la casa de l'hort. Vista
des de llevant; al fons està el Filet de Fora. Fotografia del
1979. [fig. 330]
A-24
DENOMINACIÓ: ESCORXADOR MUNICIPAL
EMPLAÇAMENT: Camí d'AlborRocat o del Molinet
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitete municipal
ÈPOCA: 1939-1949
UTILITZACIÓ

TIPOLOGIA
Aquest edifici segueix utilitzant-se per al mateix ús que
fou creat: escorxador municipal. Darrere i en l'hort del
costat hi ha magatzems municipals i els tallers de
l'Ajuntament.

Poca cosa resta de l'edifici original. La lentitud amb què
fou construït i les nombroses reformes i reparacions
posteriors, han fet de l'escorxador un edifici apedassat, un
conjunt de magatzems i pavellons molt allunyats de la
clàssica planta que dibuixà Pérez i Aracil. El projecte
original era d'un racionalisme absolut, sempre dins
l'heterodòxia provinciana del nostre arquitecte. L'estudi
de la funció a què anava a ser destinat, dels recorreguts,
de l'entrada d'aire i de llum, etc. ens apropen a un
funcionalsime aleshores en completa vigència.
Formalment, tant les finestres circulars, com les gelosies
de rajola, com les bandes d'obertures horitzontals també
remeten a l'ensenyament que Pérez i Aracil va rebre dels
"moderns" a l'Escola d'Arquitectura uns anys abans. Amb
les intervencions dels anys 50, la forma ja passà a ser amb
curves, teules i espirals més pròpies del castissisme.

DADES JURÍDIQUES
Propietat Municipal.
DESCRIPCIÓ
L'antic escorxador estava vora St. Josep, al carrer de
Mohamed Al Xafra, on després del 50 es va fer un bloc de
vivendes subvencionades. Aquest projecte anà fent-se per
etapes, a poquet a poquet; hi ha quinze anys entre quan es
va començar i parlar-ne i quan es va inaugurar; deu anys
tardaren el projecte i la construcció. Ocupava 12.396 m2
de terreny, dels quals es van utilitzar 4.762 i se'n
construiren 2.080. Ocupa una superfície rectangular
delimitada per una tanca amb portes i casetes de control.
L'edifici està enmig, exent, i té una planta molt
racionalista, buscant una màxima il·luminació perimetral.
El sistema de l'edifici és amb grans naus que tenen grans
finestres i claraboies al terrat, de teula plana. Hi ha
diverses gelosies fetes amb rajola, finestres allargades
horitzontalment i motllures i remats curvilinis.

CRONOLOGIA
1939
Una part del projecte –la memòria– està datada en
desembre d'aquest any.
1941
Hi ha un pressupost datat en febrer.
1942
Existeixen alguns plànols d'aquest any. És la data també
del primer addicional. De setembre és un projecte de
Pérez i Aracil per a fer el dipósit de l'aigua potable.
1946
Hi ha plànols d'ampliació i de reforma. De maig és un
projecte d'ampliació de la nau. L'Ajuntament ple del 9 de
Juliol adjudicà les obres. S'inicià una part de l'edifici.
1949
El plànol d'accessos porta la data de novembre d'aquest
any. Tenim la informació verbal que quan es van fer els
accesos, l'edifici ja estava acabant-se. Al "Projecte de
pavimentat dels accesos de l'escorxador municipal", fet
per l'arquitecte municipal Pérez i Aracil, hom diu que
"estan pròximes a inaugurar-se les obres del nou
Escorxador". Es veu al plànol que encara no estava fet el
barri de les Portes Encarnades.
1956
De gener és un "Projecte d'acabament d'un edifici per a
magatzems" fet pel Municipi vora l'escorxador. És una
gran nau, amb coberta a dues vessants directament sobre
cavallets de fusta, sense gens d'interès.

CONTEXT
L'Escorxador està situat entre horts de palmeres, al final
del que seria Barri de les Portes Encarnades o de Cantó,
nascut al voltant del carrer Eduard Ferràndez i Garcia,
que comunicava el Escorxador amb el Filet de Fora.
Aquest carrer d'accés trencà part de l'hort de la Torreta,
deixant al nord un retallet d'hort. Per fortuna, envoltant
l'escorxador se'n van plantar moltes palmeres. Enfront, el
retallet d'hort de la Torreta que citàvem adés, hi ha una
autoanomenat Oratori que no deixa de ser una barraca. El
4 de juny del 1970, la Societat de la Vinguda de la Mare
de Déu demanà llicència a l'Ajuntament per a construir a
l'hort de la Torreta, propietat d'aquell, un oratori
commemoratiu del centenari d'aquella, un oratori
commemoratiu del centenari de la Vinguda. L'Ajuntament
ho autoritzà, tenint en compte que per ser "una
construcció commemorativa vinculada a la vida i història
de la ciutat" era un cas singular d'excepció a les
ordenances. La capella, amb les parets i el trespol acabats
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1981
Es fan diverses obres de reparació sota la direcció dels
tècnics municipals. Es fa un projecte de reforma.

extraordinari aspecte.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ

La torre i la casa formaven part de l'hort de la Torreta,
topònim originat pel mateix edifici. És curiós comparar
aquest topònim, en diminutiu, amb l'hort de la Torre, que
és on està la dels Vaïllo. A l'hort van construir una escola
i deixaren només un parell de tafulles vinculades a la
torre. Si des del nostre punt de vista la utilització dels
horts per a equipament ha estat totalement negativa, en
aquest cas el mal és més greu per l'elevada densitat de
l'edificació (que vinculà també l'hort de la Veta, que està
enfront) i per un horrorós color verd amb què han pintat
els pavellons. Pròxim a la Torre està el Molí de
Ressemblanc, molí de farina mogut per l'aigua de la
Sèquia Major. Probablement siga l'únic que conserva
encara completa la maquinària, malgrat que no funcione.
Hi van haver propostes per a instal·lar-la al Molí del Real,
després que fos restaurat. Ara, amb la Sèquia Major
tapada ha perdut gran part del seu interès. A la part de
darrere del molí hi havia una cascada de tres metres
d'altura, desnivell aprofitat per a menejar les rodes. Des
de la circumval·lació, que era la vereda dels Marxants, es
veu una de les vistes més boniques d'Elx, amb la Torreta i
tots els horts del sud. També és d'un gran interès la
xemeneia de la fàbrica de la Veta, que destaca per damunt
de les palmeres. Aquesta fou una de les fàbriques més
importants d'Elx, i una de les fites de la nostra memòria
col·lectiva.

CONTEXT

AME, SP, "Matadero Municipal", projectes, plànols i
diferents informes del 1939-1942, 1946 i 1949. Hi ha
també una fotografia aèria de cert interès.
Planta i alçat de l'Escorxador Municipal, construït durant
els anys 40. La planta és d'una gran claritat organitzativa.
Les façanes estan resoltes amb rajola que forma gelosia,
curves, arcs i teula plana. AME, SP. [figs. 331-332]
Escorxador Municipal, camí del Molinet o d'AlborRocat.
Entrada principal. Fotografia del 1977. [fig. 333]
L'Escorxador Municipal devers el 1952, quan encara no
s'havia perllongat el carrer d'enfront, tallant l'hort de la
Torreta, ni havien crescut les palmeres que ara envolten
tot l'edifici fent d'ell gairebé un hort. [fig. 334]
A-25
DENOMINACIÓ: TORRE DELS RESSEMBLANC I CASA
D'HORT ANNEXA
EMPLAÇAMENT: Camí d'Alborracat o del Molinet. Hort
de la Torreta
AUTOR: Anònim
ÈPOCA: Segle XV

TIPOLOGIA
UTILITZACIÓ
Segons Gómez Brufal les torres de guaita del Camp d'Elx
foren construïdes com a defensa de les constants
invassions berberisques. La torre dels Ressemblanc,
menys clàssica que la torre dels Vaïllo es troba, en canvi,
més prop de les torres de l'Horta d'Alacant, convertides en
habitatges, que descriu Seijo. Destaquen del conjunt les
tonalitats ocres de les parets i el mangra del cupulí, que es
veu des de molt lluny. També les mènsules de coronació
que defineixen el perfil de la torre. La casa annexa és un
exemple interès de l'arquitectura popular dels horts d'Elx.
Pot ser per protagonitzar una àmplia i bella perspectiva
cap al sud, la Torreta es convertí des del segle XIX en un
element rellevant del paisatge rural i en un dels símbols
de la ciutat. Amb un dibuix de la torreta encapçala
Llorente el capítol dedicat a Elx de la seua obra València.

La torre i la casa formen part d'una unitat indivisible.
Estigueren destinats a habitatge fins fa uns deu anys. En
l'actualitat estan deshabitades i només hi ha algú
ocasionalment.
DADES JURÍDIQUES
La torre, i una parcel·la de 300 m2 que comprén tota la
casa foren declarades Monument Històrico-Artístic
d'Interès Local, per Ordre Ministerial del 14-9-1975, en
contestació a la sol·licitud feta en aqueix sentit per
l'Ajuntament ple del 20-3-1973.
DESCRIPCIÓ
Aquest edifici comprén una torre de planta quadrada i
parets aplomades i una casa d'hort annexa. La casa és una
adpatació del tipus a la torre preexistent. Es manté la
porxada (aquí amb arcs escarsers que descansen sobre
unes motllures com capitells sobre els pilars) i el pas
central que forma un eix longitudinal. La coberta és una
barreja de terrat i teulada, amb teula àrab. La torre és de
fàbrica de mamposteria amb carreus a la base i a les
cantonades. A la façana sud hi ha l'escut dels Santacília,
antics senyors de la torre. Cada planta és un espai quadrat
unitari. Una escala de caragol, situada en un angle hi dóna
accés. Un cupulí pintat de vermell remata l'escala. Els
panys de paret s'acaben amb una lleu cornisa, i unes
mènsules de pedra un poc més cap a baix li donen un

CRONOLOGIA
Gómez situal les torres del Camp d'Elx com a obra dels
segles XIV i XV. En alguns fullets turístics es parla de la
Torre dels Ressemblanc com d'una obra del segle XV.
Supose que la seua datació és idèntica a la de la Torre
dels Vaïllo, com s'ha vingut mantenint, és a dir datable a
cavall dels segles XV i XVI. Ibarra dóna la notícia del
1481, Mossén Gaspar Fabra, que era el comissionat d'En
Gutierre de Càrdenas per a prendre possessió de la Vila,
la trobà tancada, per la qual cosa s'allotjà en l'alqueria de
Ressemblanc. Com que aquest topònim només apareix
aquí per les immediacions d'Elx, supose que deu referir-se
a aquest lloc. També Ramos cita l'alqueria de
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Ressemblanc, d'un tal Jaume Navarro, on segons ell es va
reunir el 9 d'agost del mateix any del 1481, els
representants de València, Xàtiva i Alacant que
intercedien davant la Vila d'Elx perquè s'entregara en
possessió de Càrdenas, cosa a la qual la Vila es negà,
doncs no volia separar-se de la corona de Catalunya i
Aragó. Del 1557 són les construccions defensives que
manà fer Bernardí de Càrdenas per a defensar els pobles
de la costa contra els berberiscs.

fragment– i els dels nous ussos urbans: camping o xalets.
[fig. 336]
Torreta i Molí dels Ressemblanc, en el camí d'Alborracat.
A la dreta està la Sèquia Major. Un dels paisatges més
bells d'Elx i més benvolgut per les passions d'aquest
poble. Fotografia devers el 1900. [fig. 337]
Torre dels Ressemblanc, Hort de la Torreta, camí dels
Molinet, de la Torreta o d'Alborracat. Façana de migdia,
amb l'escut dels Santacília. Fotografia del 1977. [fig. 338]

NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES
"Unes altres dues torres es veuen per llevant, obra de
moros, i dues més en l'Albufera, que no ofereixen res de
particular."
PASQUAL MADOZ (1845-1850)
JAVIER FUENTES I PONTES (1887)

Torre dels Ressemblanc, Hort de la Torreta, camí dels
Molinet, de la Torreta o d'Alborracat. A la dreta està la
Sèquia Major que aquí anava en alt perquè el Molí de
Ressemblanc aprofitàs la força de l'aigua. Uns bellíssims
contraforts aguantaven el llit. Tota l'obra era d'algeps.
Fotografia del 1977. [fig. 339]

"És de planta quadrada, amb barbacanes. Sobre els seus
murs estan les armes de la família dels Santacília, parents
materns del marí i matemàtic Jordi Joan i Santacília. Des
d'ella es divisa la planúria del Camp d'Elx, amb les seues
grans oliveres i els boscs de palmeres i al fons la mar."
JOAN GÓMEZ BRUFAL (1956)

Torre dels Ressemblanc, Hort de la Torreta, camí dels
Molinet, de la Torreta o d'Alborracat. Façana de migdia,
on es veu part de la casa annexa. Fotografia del 1979.
[fig. 340]
Sèquia Major, camí del Molinet o d'Alborracat. Vista de
de dalt de la torre dels Ressemblanc, abans que fos
entubada. Fotografia del 1980. [fig. 341]

(El mateix Gómez conta una llegenda curiosa, encara que
no gaire interessant: això diu que era durant l'època dels
àrabs, quan la torre era habitada per un moro ric, que tenia
per criat a un cristià vell. Tots els vespres, en pondre's el
sol, se'n pujava el moro dalt de la torre per a pregar,
mentre que el criat es quedava baix. El moro el mirava
des de dalt i li deia "resa, blanc; resa, blanc" i tant s'ho
digué que el mot de Ressemblanc quedà com a nom de la
torre. Pot ser que la ingènua contalla, que no distingeix
entre esses sordes i sonores, siga un invent del mateix
Gómez.)

Torre dels Ressemblanc, Hort de la Torreta, camí dels
Molinet, de la Torreta o d'Alborracat. Detall dels angles
del sudest i del sudoest. Fotografies del 1977 i del 1980.
[figs. 342-343]
Torre dels Ressemblanc, Hort de la Torreta, camí dels
Molinet, de la Torreta o d'Alborracat. Angle del nordest
vist des del camí; façana de ponent i detall de la porxada,
amb l'estructura apuntalada. La integració volumètrica
entre la torre i la casa és bellíssima. Fotografies del 1977 i
del 1980. [figs. 344-345-346]
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Camí vora el canal de "Riegos de Levante". A mà
esquerra, l'hort de Toni Escorina, a mà dreta l'hort de les
Portes Encarnades. Tanques d'obra dels horts de palmeres.
Fotografies del 1981. [figs. 352-353]
Molí de Ressemblanc, cami del Molinet o d'AlborRocat.
Vista del gran porxe que Mira al camí i vista del conjunt
des de dalt de la Torreta. La xemeneia pertany a la fàbrica
de la Veta. La Sèquia Major va en alt per aprofitar la
força de l'aigua. El conjunt era un dels més interessants
d'Elx des del punt de vista hidràulic i agrícola. Fotografies
del 1979 i del 1980. [figs. 348-350]

La Torre i el Molí de Ressemblanc, segons Zapater.
(LLORENTE, T.: Valencia, p. 971; amb aquest gravat s'obri
el capítol dedicat a Elx). Són destacables les formes
cúbiques i el terrat pla del molí. El gravat és anterior al
1889. [fig. 335]

Fàbrica de la Veta, camí d'AlborRocat; encreuament amb
la Vereda dels Marxants (Desviació d'Elx). Detall de la
xemeneia. Al fons el Molí dels Ressemblanc. Fotografia
del 1977. [fig. 347]

Fragment del plànol Elche, de Marín, 1980. Torre dels
Ressemblanc. Fins i tot en una interpretació com la
d'aquest còmic –divertida i bonica, però excessivament
blana– hom pot advertir la diferència entre el paisatge
primitiu dels horts –com el representat en aquest

Fàbrica de la Veta, camí d'AlborRocat; encreuament amb
la Vereda dels Marxants (Desviació d'Elx). La fàbrica està
formada per barracons poc sòlids on destaquen les
gelosies formades amb rajola. Hi contrasta, com en la
major part de les fàbriques, la xemeneia, mostra exemplar
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de les construccions amb rajola massissa. Fotografia del
1977. [fig. 349]
Casa de l'hort de les Portes Encarnades. Una altra mostra
de casa d'hort cúbica, composta per un prisma central al
qual se li van afegint cossos. En aquesta casa, conforme
s'entra a mà dreta, en una cambra on s'entrava des de la
porxada, fins fa catorze o quinze anys, portaven la Mare
de Déu de l'Assumpció el dia 27 per la nit –la vespra del
dia de Cantó; la deixaven en un altar i guarnien tota la
porxada amb palmes verdes i amb papers de colors. Els
veïns dels barris pròxims hi anaven a visitar-la. Fotografia
del 1981. [fig. 351]
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