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PRÒLEG 
 
El llibre que aquí es presenta vol ser un retrat de la vila i 
el raval d'Elx en uns anys concrets: els que van del final 
de la dècada dels 70 al començament de la dels 80 del 
segle   XX. En efecte, vam tancar la recollida de dades per 
a aquest traball el 1982 i acàbarem d'escriure el text el 
1983. Ara, quinze anys després, l'hem revisat, tot llevant 
algunes opinions que el temps ens ha demostrat que 
anaven errades, però no l'hem ampliat ni actulitzat. Hauria 
estat una tasca impossible per les seues dimensions 
gegantines.  
Queda el llibre, doncs, com un retrat d'aquella època, 
quan la defensa del patrimoni arquitectònic i Urbanístic 
de les nostres ciutats, tan malmés durant els anys 60 i 70, 
era una tasca urgent i prioritària per als qui crèiem en el 
seu valor irreemplaçable. Altrament, aquest llibre forma 
part d'una obra més extensa que abarca tota la ciutat 
d'Elx1. Una part, la corresponent als horts de palmeres, 
fou publicada el 19892, però la resta roman inèdita. 
Ens podríem preguntar si té sentit encara o si és encara 
útil publicar una obra quinze anys després d'haver estat 
escrita, sobretot en uns anys com els que vivim 
darrerament on "l'usar i llençar" abasta tots els productes i 
activitats humanes, des dels mocadors i envasaments fins 
la informàtica, els diaris, llibres, coneixements i fins i tot 
les relacions entre les persones. Però és aquest 
balafiament constant dels nostres recursos materials i 
intel·lectuals el que ens hauria de dur a intentar distingir 
entre els productes efímers i els que no ho són pas o, al 
menys, entre aquells que tenen voluntat de ser-ho i 
aquells que no. I és clar que aqueixa Guia de 
l'arquitectura i l'Urbanisme de la ciutat d'Elx escrita entre 
els anys 1977 i 1983 volia ser una obra de referència, no 
un producte amb data de caducitat. 
Convençuts d'açò donem ara una segona part a la 
impremta, tot aprofitant l'oportunitat que ens brinda 
l'Institut Juan Gil-Albert de la Diputació Provincial 
d'Alacant, al director del qual, Adrià Espí i al seu director 
de publicacions, el nostre bon amic de tants anys, Rafael 
Navarro Mallebrera, agraim el seu interès per la nostra 
obra. 
Afegim que el valor de referència de treball ens el 
confirmen les constants consultes d'estudiants i 
professionals que ha tingut la còpia de l'obra dipositada a 
la bivlioteca del Col·legi d'Arquitectes d'Alacant, 

                                                             
1 JAÉN I URBAN, Gaspar: Guia de l'arquitectura i 
l'Urbanisme de la ciutat d'Elx, 1977-1983, exemplar 
mecanografiat, Col·legi Oficial d'Arquitecte de la 
Comunitat Valenciana, DeMarcació d'Alacant, 4 
vols., 2.014 p. 
2 JAÉN I URBAN, Gaspar: Guia de l'arquitectura i 
l'Urbanisme de la ciutat d'Elx, vol. I, Col·legi Oficial 
d'Arquitecte de la Comunitat Valenciana, 
DeMarcació d'Alacant, Alacant, 1989, 405 p. 

institució que guarda l'original, puix que generosament 
promogué i subvencionà la creació d'aquest llibre. 
I què mostra aquest retrat de la vila i el raval d'Elx 
enllestit elt 1983? Doncs els carrers i les cases que hi 
havia aleshores en aquests barris de la ciutat. De llavors 
ençà l'espai urbà s'ha transformat radicalment i moltes 
obres d'arquitectura i d'edificació han desaparegut, d'altres 
s'han restaurat i d'altres han canviat el seu ús. Però així es 
com es trobaven en l'època de la transició democràtica, 
quan molts lluitàvem abrivadament per salvar la nostra 
memòria material. Fet i fet, el gruix de les fotografies que 
il·lustren el treball corresponen a tres reportatges que 
fèrem els anys 1977, 1979 i 1982. 
Per a ordenar l'exposició vam utilitzar les entrades de les 
conegudes fitxes IPCE (Inventari del Patrimoni Cultural 
Europeu) que el Consell d'Europa va difondre a meitat 
dels anys 70 i que els col·legis d'arquitectes espanyols 
d'aleshores feren seues. Tanmateix, com ja aleshores 
preferíem el desenvolupament d'un text literari a la 
limitada quadrícula prefixada de les fitxes, vam intentar 
anar una mica més enllà de la mera reproducció de les 
fitxes IPCE i, a més d'ampliar els textos i les entrades, 
vam afergir opinions de diversos autors que havien parlat 
dels edificis i els espais Urbans d'Elx, notes 
toponímiques, un extens reportatge gràfic i fotogràfic i 
una certa visió afectiva i emotiva de la ciutat, a més de 
l'abrandada defensa de l'objecte del nostre treball. 
Quinze anys després, la defensa del patrimoni 
arquitectònic i Urbanístic sembla no admetre discussió. 
Però això també seria discutible. No hem d'oblidar que cal 
tornar-hi una i una altra vegada, que els catàlegs 
municipals d'edificis protegibles van cap a endavant i cap 
a endarrere, que les noves lleis Urbanístiques i els valors 
del mercat (quan no les mateixes intervencions 
arquitectòniques) atempten sense descans contra la 
pervivència de la memòria material i espiritual dels 
pobles. Pot ser també per aquest motiu té interès, quinze 
anys després, aquesta publicació: per la defensa de 
l'arquitectura i l'Urbanisme antic i contemporani d'aquella 
ciutat que continua sent la nostra, una defensa que es 
troba en la base i en l'orige primer de les pàgines que el 
curiós lector té ara entre les seues mans. EsPerem que li 
siguen utilitat. 
 

Gaspar Jaén i Urban 
Elx, carrer de la Reina Victòria 

Tardor del 1998 
  
 
 



 3 

ZONA B. VILA MURADA. 
 
B-1 Muralla 
B-2 Alcàsser de la Senyoria 
B-3 Carrer Major de la Vila 
B-4 Ermita de Sant Sebastià 
B-5 Hospital de Caritat 
B-6 Carrer del Forn de la Vila 
B-7 Carrer dels Alvado 
B-8 Plaça de la Fruita 
B-9 Casa pairal, plaça de la Fruita 
B-10 Casa Consistorial i torre del Consell 
B-11 Rellonge de Calendura i torre de la Vetlla 
B-12 Plaça del Mercat 
B-13 Pescateria 
B-14 Carrer de la Victòria 
B-15 Casa de pisos, carrer de la Victòria, núm. 2, i 

plaça del Mercat 
B-16 Casa de pisos, carrer de la Victoria, núm. 1 
B-17 Casa de pisos, carrer de la Victòria i carrer de 

Sant Jaume, núm. 2 
B-18 Ermita de Sant Jaume 
B-19 L'Ereta Alta 
B-20 Casa Huertas 
B-21 Pujadeta de San Jeroni 
B-22 Palau Bisbal 
B-23 La Calaforraç 
B-24 Carrer del Fatxo 
B-25 Casa de pisos, carrer del Fatxo 
B-26 Plaça de Santa Maria 
B-27 Basílica de Santa Maria 
B-28 Casa dels Cosidó 
B-29 Carrer de la Fira 
B-30 Casa de l'Hereva 
B-31 Casa dels Lleons 
B-32 Casa, carrer de la Fira 
B-33 Casa dels Ferros 
B-34 Plaça del Cementiri 
B-35 Barri dels Filadors 
 
Zona B. Vila Murada. [p. 25] 
 

 
ZONA B. VILA MURADA 
 
La Vila Murada comprén tot el recinte de l'antiga vila 
d'Elx, primer àrab i cristiana després, que encara avui 
segueix formant el nucli central de la ciutat. La Vila fou 
fundada pels àrabs i en parlen els seus viatgers dels segles 
xi i  xiI. Després de la conquista dels catalans i els 
aragonesos, els àrabs foren expulsats de la Vila i 
l'ocuparen els cristians acabats d'arribar. Aquest és un 
barri d'Elx que, com totes les ciutats àrabs conquerides, ja 
començà a ser molt canviat pels cristians durant els anys 
immediats a la conquista. Segons Gozálvez, el fet de 
reservar-se els cristians la Vila Murada exclusivament per 
a ells, i la seua bona posició económica, són motius 
suficients per a pensar que feren tota una sèrie de 
reformes tendents a canviar o adaptar l'antic traçat urbà. 
Recordem que no són estranyes les lleis cristianes per a 
eixamplar carrers i derrocar miradors a les ciutats 
conquerides. Els segles posteriors hi va haver també grans 
transformacions Urbanes. Segons Gozálvez, des del segle   

XVI les reformes foren nombroses i de considerable 
envergadura. 
La Vila estigué completament murada i tenia dues eixides 
importants: una cap a llevant i una altra cap a migdia. 
Tots els autors coincideixen en que la superfície murada 
d'Elx no es modificà amb el pas dels àrabs als cristians, i 
que les muralles anaren refent-se unes sobre les altres al 
mateix solar; ara bé, enlloc es parla de si hi havia zones 
buides dins la Vila o si estava completament ocupada per 
l'edificació. La rambla –nom que en àrab vol dir riu 
d'arena– resguardava per ponent la població fent amb les 
seues parets verticals una defensa infranquejable. La 
séquia Major, que travessava la Vila diagonalment entrant 
per l'alcàsser, devia fer de desaigüe general, a més de 
complir una funció religiosa en passar per davant la 
mesquita, el solar de la qual anaren ocupant 
succesivament les diverses esglésies majors d'Elx. 
A la Vila Murada devien ser abundants els atzucacs creats 
per l'Urbanisme àrab. Gozálvez suposa que devien ser tan 
nombrosos com els de la moreria, excepte que físicament 
els ho impediria la menor dimensió de les illes de cases. 
En qualsevol cas, des del segle   XVI, queden 
documentats els nombrosos intents de tapiar aquests 
atzucacs, tant per part oficial, com per part dels veïns. 
Queda clar que el motiu últim d'aquestes intervencions 
era la inadaptabilitat d'un model de ciutat àrab per als 
cristians que habitaven la Vila. Açò originava, segons 
sembla, el seu ús com a femer, cosa que feia al·legar 
motius de neteja als que demanaven la seua desaparició. 
Tant és així que en l'actualitat no queda gairebé cap 
vestigi del traçat àrab a tota la Vila Murada, malgrat ser 
àrab el seu orige. La planta –l'Urbanisme– de la Vila, ha 
estat paulatinament desfeta per les ampliacions dels 
carrers. Ja d'una forma global, des dels anys 20 d'aquest 
segle, la ideologia Urbana del poder demanà que els 
carrers s'endreçaren i s'eixamplaren. Van sorgir així 
multitud de projectes de "noves al·lineacions" de places i 
carrers que trencaren el teixit urbà. Més greument damnat 
ho fou encara amb l'obertura del pont d'altamira durant la 
dècada dels 50, que arrasà tot el barri dels Filadors, val dir 
la meitat nord de la Vila Murada. 
El 1968 aquesta meitat nord fou declarada Conjunt 
Històrico-Artístic pel Govern espanyol. Fou aquesta una 
declaració pintoresca, doncs el barri antic –l'objecte a 
protegir– ja havia estat derrocat. Incomprensiblement, la 
meitat sud de la Vila no fou considerada d'interès. L'únic 
sentit històric que ha tingut la declaració de Conjunt ha 
estat la preservació dels voltants de Santa Maria i de 
l'alcàsser de les altures excessives que el PGOU permetia. 
L'actuació de l'organisme protector ha deixat en 4 les 8 
altures previstes inicialment pels agents d'aquesta gran 
renovació Urbana, i ho ha entonat amb el cèlebre "color 
ocre" dels conjunts històrics. 
En definitiva, l'augment d'altures que el planejament 
permetia, l'Urbanisme haussmanià que ha substituït 
l'antiga trama de carrers i places i l'excessiva permisivitat 
de Belles Arts, va fer que es destruiren gran part dels 
edificis existents, incloent cases pairals, edificis 
modernistes i arquitectures populars, independentment de 
la seua situació dins o fora de recinte de Conjunt. Dins la 
Vila Murada –que fou una zona on abundà l'arquitectura 
històrica– han desaparegut la major part de les cases 
nobiliàries i de les ermites. L'arquitectura civil i religiosa 
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gòtica i barroca d'Elx ha quedat reduïda a uns pocs 
exemples il·lustres. Amb tot i això hi romanen alguns 
exemples d'arquitectura dels segles   XVI al     XVIII, als 
quals se li afegiren –de vegades mitjançant importants 
destruccions– alguns edificis, mostres prou dignes del 
modernisme i del racionalisme local, a la vegada també en 
procés de desaparició actualment. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El Pla General del 1962 assenyalà unes reduïdes zones al 
voltant dels edificis més importants de la Vila on els nous 
edificis devien seguir determinades normes de protecció, 
respecte i integració amb els edificis històrics pròxims. 
Aquestes determinacions no van aprofitar per a res. Les 
nombroses plantes permeses ple pla provocaren una febre 
de construcció que no tenia en compte les pedres velles. 
El control municipal –estricte en un sentit d'aprofitament– 
no aplicà les determinacions del Pla General sobre 
l'entorn dels edificis històrics. I la cultura oficial no anava 
més enllà de l'alcàsser o de Santa Maria: els palaus 
barrocs i els edificis gòtics eren absolutament ignorats. En 
aquest Marc jurídic del pla del 1962 van sorgir alguns 
plans especials, com ara el del Mercat i com volia ser el 
del Rerapalau, on s'augmentaven les altures i es refeien 
les alineacions d'una forma més desenvolupista encara. 
Aquest planejament parcial o especial sobrevisqué al Pla 
General del 1973. 
El 1968, en un afany proteccionista lloable, la Direcció 
General de Belles Arts declarà Conjunt Històrico-Artístic 
tota la part de la Vila al nord del carrer dels Alvado, entre 
la Rambla i el convent de la Mercè. El sector quedà sota 
la tutela de l'Estat, però la protecció ha estat escassa. 
El 1973, el Pla General dictà una normativa específica per 
a les restes arqueològiques i per a la muralla de la Vila. 
La protecció, tanmateix, no era total, sinó que deixava 
moltes fissures que una administració municipal poc 
respetuosa amb la història d'Elx ha aprofitat per fer 
ineficaç la normativa. Els edificis construïts sobre el 
traçat de la muralla sense que ningú digués res ha estat un 
fet corrent els darrers deu anys. El mateix Pla General 
obligava a fer un Pla Especial per a la Vessant del 
Vinalopó que devia anar des de l'alcàsser fins a les Portes 
Encarnades, i que fou aprovat el 1976. Aquest 
planejament, interessant i benintencionat, vingué a 
consagrar, però, la destrucció última de la Vila. La 
modificació de les alineacions, l'augment del número de 
plantes edificables i l'eixamplament dels carrers venia ara 
acompanyats d'uns pòrtics tipològicament aliens a Elx, 
d'uns patis d'illa inviables i d'una càrrega teòrica inútil. 
 
CRONOLOGIA 
 
1265 
Amb la conquista de la Vila Murada, els àrabs foren 
expulsats i la població fou ocupada pels cristians catalans 
i aragonesos. 
1448 
El Consell acordà afonar el llit de ls séquia Major en el 
seu pas per la Vila per tal d'evitar el fang que s'hi feia. 
1465 
Segons Gozálvez hi havia una gran quantitat de cases 
derrocades i nombrosos solars. El Consell acordà fer una 

crida pública per a imposar la reedificació dels edificis 
derrocats. 
1580 
El Consell tenia facultats per a vendre alguns atzucacs als 

veïns. 
1621 
Sanz dóna la notícia que dins el recinte murat hi havia 
350 cases. 
1644 
Gozálvez diu que aqueix any apareix citat un carrer dels 
Arcs, topònim ja desaparegut a meitat del segle  xiX. El 
nom pot fer referència als arcs que travessaven per 
damunt els carrers segons el tipus àrab. 
1937-1938 
La defensa passiva construí a Elx cinc refugis anti-aeris, 
un dels quals –el núm. 3– es trobava a la Vila. Aquest 
refugi es composava de tres parts: una, la A, anava des de 
la plaça de Santa Maria a la Rambla; la B anava des del 
mercat a la Rambla i el C des de la replaceta de l'Espart –
fora de la Vila– a la Rambla també. 
1950-1960 
Durant aquesta dècada es començà l'enderroc del barri 
dels Filadors, al nord de la Vila Murada, i la construcció 
del pont d'Altamira. Aquesta era una operació de 
renovació Urbana en gran escala, encara que les 
previsions d'edificis de 8 plantes foren parcialment 
aturades per la Direcció General de Belles Arts. 
1968 
Per Decret 191/1968 del 18 de gener, el Govern declarà 
Conjunt Històrico-Artístic "el sector d'Elx que comprén la 
Basílica de Santa Maria, l'Alcàsser Palau d'Altamira i la 
Calaforra, així com, fora d'ell, la casa-palau de Jordi 
Joan". A més a més, s'asenyalaven com d'interès uns 
quants edificis de la Vila. 
1976 
Data d'aprovació del Pla Especial de la Vessant de 
Llevant del Vinalopó, on apareixien normes per a la 
substitució o reconstrucció de certs edificis monumentals 
de la Vila i normes respecte a les alineacions, conservació 
d'elements ornamentals i el seu aprofitament. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Dins d'allò que fou el recinte murat del Vila d'Elx, tres 
importants edificis composen amb altres construccions de 
gran interès un conjunt que emMarca exteriorment 
l'anomenat Misteri d'Elx, magnífica representació 
medieval que hom celebra dins la Basílica de Santa 
Maria. El nucli central d'aquest conjunt està constituït per 
l'església de Santa Maria, edifici de grans proporcions, fet 
tot de carreus, exhuberant manifestació del barroc 
llevantí. Separada per la plaça de Santa Isabel, la torre de 
la Calaforra, antiga porta del recinte murat; i en la 
perifèria la silueta del palau d'Altamira, que pertany al 
grup dels castells palau, més militar que civil. Al voltant 
del conjunt i donant-li excel·lència, les cases dels Cosidó, 
la dels Lleons, la dels Ferros, l'antic Hospital i l'ermita de 
Sant Sebastià, que bé pel seu valor, bé per la relació amb 
el conjunt, constitueixen un sector urbà que cal protegir, 
amb el fi de reglamentar les noves edificacions que vagen 
a construir-se en un estil armònic i unificat”. 

Decret de Francisco Franco (1968) 
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1. Parròquia insigne de 
Sta. Maria la Major. 

2. Sagrari i Sagristia de 
id. 

[...] 
6. Oratori de Sant 

Joaquim. 
7. Convent de Monges 

Clarisses de 
l'Encarnació. 

8. Ex-convent de la 
Mercè, avui Institut 
de 2n ensenyament. 

9. Ermita de Sant 
Sebastià, avui Escola. 

10. Capella i Hospital de 
la Caritat, avui Jutjat. 

11. Casa Capitular, 
Llonja, Capítol i 
Oratori de N. S. de 
l'Assumpció. 

12. Palau del Bisbe i 
Oratori. 

13. Casa i Torre de la 
Calaforra. 

14. Presó i rellotge de 
Calendura. 

[...] 
18. Plaça de la Fruita. 
19. Placeta de Santa 

Bàrbera. 
20. Placeta de Santa 

Isabel. 

21. Escoles públiques de 
xiquets. 

22. Molins d'oli. 
23. Fàbriques 

d'aiguardent. [p. 34] 
 
Plànol de la Vila Murada, segons Fuentes. 
Llegenda: 

1. Insigne església 
Parroquial de Santa 
Maria. 

2. Plaça de Santa Isabel. 
3. Torre Calaforra. 
4. Carrer d'Ansurez. 
[...] 
8. Camí-avinguda a 

l'estació del 
ferrocarril. 

9. Palau Bisbal. 
10. Casa del sagristà de 

Santa Maria. 
11. Carrer de Sant Jeroni. 
12. Carrer del Trinquet. 
13. Plaça Nova. 
14. Pescateria. 
15. Carrer dels 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. 
21. Torre i Palau 

d'Altamira. 
22. Carrer de Rerapalau. 
23. Carrer de la Victòria. 
24. Carrer de Sant Pere. 
25. Carrer del Rellotge. 
26. Carrer del Forn. 
27. Carrer de la 

Corredora. 
Fuentes, J.: Memoria..., p. 225 i plànol 
anexe. La línia de punts vol ésser el traçat 
de la Muralla. [p. 35] 
 
La Vila Murada, segons Gozálvez. 
Llegenda: 

1. Temple de Santa Maria. 
2. Fortalesa de la Calaforra. 
3. Alcàsser de la Senyoria. 
4. Ermita de Sant Sebastià. 
5. Pescateria nova. 
6. Convent de la Mercè. 
7. Ajuntament de la Vila. 
8. Convent de religioses de l'Encarnació. 

Gozálvez, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 
36] 

 
Trama Urbana de la Vila Murada ela anys 1945 i 1974. 
Gran part dels carrers s'han eixamplat i s'han endreçat. 
Han desaparegut atzucacs i s'han derrocat molts edificis. 
[p. 37] 



 6 

 
Superposició del parcel·lari i les séquies romans al traçat 
dels carrers del poble antic d'Elx, segons Gozálvez. 
Fragment corresponent a la Vila Murada. Gozálvez, V.: 
La ciudad..., fig. 4, p. 26. [p. 38 sup.] 
 
Plànol de delimitació del Conjunt Històrico-Artístic, 
segons la Direcció General de Belles Arts. Datat en 
desembre del 1965. DO693C, D. 191/1968, del 18 de 
gener. BOE, 5 de febrer ídem. [p. 38 inf.] 
 
Secretaria General de l'Ajuntament d'Elx. Meitat nord de 
la Vila Murada. Estat del parcel·lari devers el 1974. Les 
nombroses transformacions des de l'Edat Mitjana han 
originat un espai urbà prou regularitzat, unes propietats 
relativament grans i una important renovació Urbana. 
AME, NO i SP. Parcel·lari d'Hisenda; original a E: 
1/1000. [p. 39] 
 
Meitat sud de la Vila Murada. Estat del parcel·lari. AME, 
NO i SP. Parcel·lari d'Hisenda; original a E: 1/1000. [p. 
40] 
 
Pla Especial de la Vessant (1974), que vingué a regular 
l'Urbanisme i l'edificació de part de la Vila amb una 
finalitat protectora. [p. 41 sup.] 
 
La Vila Murada el 1952. Vista de conjunt, amb els 
diferents eixamples que l'envolten i detall de la trama 
Urbana. Es veu en el centre la taca negra de la cúpula de 
Santa Maria. [p. 41 inf.] 
 
Foto-plànol de la Vila Murada, devers el 1975. La meitat 
de la Vila desaparegué amb el pont d'Altamira i deixà 
exent l'alcàsser de la Senyoria. Els arbres de la Rambla 
encara no havien crescut. [p. 42] 
 
La Vila Murada (pintada de negre) el 1980, segons la 
restitució d'un vol d'aqueix any. Es veu, al sud, la trama 
irregular dels primers eixamples i, a l'altre costat del riu, 
les illes de cases quadrades del barri del Pont Nou. AME, 
NO i SP, vol del 1980 a E. 1/5.000. [p. 43] 
 
Fragment de la "Vista d'Elx presa des del bosc de 
palmeres", segons Laborde. Detalls de la Vila Murada; 
hom distingeix l'església de Santa Maria, l'alcàsser de la 
Senyoria, Calendura i la Torre del Consell. laborde, A.: 
Viatge..., planxa cxli, p. 118-119, 1974 (1797). [p. 44] 
 
Vista de l'angle noroest de la Vila Murada, segons Soler 
(Llorente, T.: Valencia, vol. ii, p. 977). En primer terme, 
l'hort de Baix; darrere l'alcàsser de la Senyoria i, més 
enrere, la Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Gravat 
anterior a el 1889. [p. 45] 
 
Estudi de visuals per al Pla Especial de la Vessant de 
Llevant del Vinalopó. Observeu com encara l'arquitecte 
previa tapar la Rambla per a fer carreteres. AME, NO i 
SP, PE de la VLV, 1976. [p. 46] 
 
Imatge de la Vila Murada des de l'altre costat del riu, cap 
a el 1960, segons l'arquitecte Garcia Bellido. AME, NO i 
SP, PE de la VLV, 1976. [p. 48 sup.] 

 
Imatge de la Vila Murada des de l'altre costat del riu, el 
1974, segons l'arquitecte Garcia Bellido. Els edificis alts i 
agressius dels anys 60 havien envaït ja l'escena Urbana. 
Aquí només estan dibuixades les dues primeres tiretes 
d'illes de cases, però darrere n'hi ha més esdificis alts. El 
Pla de la Vessant intentava salvar quelcom de tot açò. 
AME, NO i SP, PE de la VLV, 1976. [p. 48 inf.] 
 
Imatge de la Vila Murada des de l'altre costat del riu, 
segons la vlumetria permesa ple planejament dels anys 
60, que el PGOU del 1973 hagué de mantenir. AME, NO 
i SP, PE de la VLV, 1976. [p. 50 sup.] 
 
Imatge de la Vila Murada des de l'altre costat del riu, 
segons la vlumetria permesa pel Pla de la Vessant. Res 
més allunyat de la realitat que ha originat el Pla, que 
aquesta imatge bucòlica plena de bones intencions. Per a 
fer que es veja Santa Maria es dibuixà darrere de Sant 
Sebastià que era l'únic edifici que no podia crèixer. AME, 
NO i SP, PE de la VLV, 1976. [p. 50 inf.] 
 
Fragment del plànol Elche, de Marín,  del 1980. El 
llenguatge de còmic li dóna una aparença suau i amable a 
la ciutat. No és cert, però de vegades és bonic pensar-ho. 
La destrossa del barri dels Filadors està amagada 
hàbilment per Santa Maria; tots els edificis perden unes 
quantes plantes. La Calaforra augmenta de tamany. No hi 
ha cotxes. Sota Caendura apareix una deliciosa casa 
pairal... Una visió carinyosa de la Vila. [p. 52] 
 
Vistes de la Vila Murada cap al 1920 i el 1960. Aquest 
paisatge ha anat desapreixent amb noves construccions 
dels anys 60. [p. 53] 
 
La Vila Murada vista des de ponent. El pont d'Altamira 
encara no s'havia començat i la Vila Murada romania 
intacta. Fotografia devers el 1955. [p. 54 sup.] 
 
La part sud de la Vila Murada vista des de ponent. 
S'estava construint l'actual mercat de carn i verdures; 
encara existien els antics pavellons de carn i peix; tambe 
els grans calistros i els palaus de la plaça de la Fruita. Es 
distingeix clarament l'eix format per la Calaforra, la plaça 
de Baix i la Glorieta. Fotografia devers el 1960. [p. 54 
inf.] 
 
La Vila Murada cap al 1970. Epatlles del carrer Major. La 
major part de les cases ja estan derrocades. [p. 55 sup.] 
 
La Vila Murada cap al 1975. Espatlles de l'Ajuntament i 
de la plaça de la Fruita. Encara no s'havia tallat el gran 
calistro que hi havia. [p. 55 inf.] 
 
La part sud de la Vila Murada vista des de ponent. A 
l'esquerra hom pot veure el mercat de verdures construït 
en la immediata post-guerra. Fotografia devers el 1955. 
[p. 56 sup.] 
 
Costat de llevant de la Vila Murada vist des del sud. En 
primer terme està la Glorieta i, al fons, el passeig de 
l'Estació. Fotografia devers l'nay 1960. [p. 55 inf.] 
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La Vila Murada vista des de l'est. Fotografia devers el 
1960. [p. 57 sup.] 
 
Vista dels voltants de Santa Maria, en l'interior de la Vila 
Murada, després de derrocar el barri dels Filadors. Les 
abundants migeres existents mostren com estava 
d'avançada la renovació Urbana: hi destaquen les de la 
Casa dels Lleons, les de la Glorieta, les de la Pujadeta i 
les dels carrers del Pont dels Ortissos i de l'Alfòndec de 
Tadea. Al fons, els horts de palmeres que rodejaven la 
Vila. Fotografia devers el 1970. [p. 57 inf.] 
 
Vista general des del nord de la Vila Murada. Els 
imponents volumns de Santa Maria i del Palau dominaven 
les petites cases antigues de la Vila. La Torre del Consell i 
Calendura han desaparegut del paisatge urbà. Hi dominen 
els volums enormes dels edificis dels anys 60. [p. 58 sup.] 
 
La Vila Murada vista des del sud. Al fons estan els horts. 
Fotografia devers el 1980. [p. 58 inf.] 
 
Terrats de la Vila Murada. S'hi distingeix la torre de la 
casa de l'Hereva. Al fons destaquen les desmesurades 
torres d'habitatges de la Urbanització de Ripoll. 
Fotografia del 1982, per M. Lacarte. [p. 59] 
 
Vistes de la Vila Murada des del Pont Nou. La Basílica de 
Santa Maria, element volumètric més important d'Elx ha 
anat desapareixent entre els edificis. Per sort, la destrucció 
de la Vila quedarà amagada ben prompte darrere de la 
vegetació. Fotografies de després del 1926 i del 1977. [p. 
60] 
 
La Vila Murada vista des del sudoest; en primer terme, el 
Pont Nou. Encara no s'havien construít els edificis de vuit 
plantes de la plaça de la Fruita, ni s'havien derrocat els 
altres palaus d'aquesta plaça. Fotografia de devers el 
1970. [p. 61] 
Vista del costat de ponent de la Vila Murada, sobre la 
Rambla. 
1. Ermita de Sant Sebastià 
2. Torre del Consell 
3. Pont Nou 
Aquest perfil d'Elx, gravat per Laborde i lloat pels 
viatgers de principi de segle, ha estat trencat pels edificis 
alçats durant els anys 70 i per l'abandó de les cases que va 
començar cap a finals dels anys 50. Molt dels edificis que 
aquí es veuen han estat ja substituïts. D'altra banda, els 
pins i la jardineria han cobert les restes de muralla citats 
des de meitat del segle  xiX i dibuixades a tots els plànols 
de l'època. Fotografia del 1977. [p. 62] 
 
La Vila Murada vista des de l'altre costat del riu. Estava 
fent-se la casa dels Ferros. Els abundants arbres estan 
creant una nova imatge on el jardí és el protagonista i que 
està substituint l'antiga Vila Murada desapareguda. 
Fotografia del 1982. [p. 63 sup.] 
 
La Vila Murada vista des de l'altre costat del riu. A la 
dreta està el Pont Nou i enfront la Torre del Consell i la 
punteta de Calendura. Mitjançant una modificació del PE 
de la VLV s'ha intentat mantenir aquesta important 
imatge Urbana. Fotografia del 1982. [p. 63 inf.] 

 
 
B-1 
DENOMINACIÓ: Muralla de la Vila  
EMPLAÇAMENT: Riu Vinalopó, Corrredora, carrer 

del Trinquet, carrer del 
Fatxo, casetes de la Mare de 
déu 

AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segles   xiII-  XVI 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Actualment la muralla no s'utilitza per a res. Cal pensar 
que pràcticament es tracta d'una resta arqueològica. Els 
trossos que queden vora el riu van desfent-se lentament i 
se'ls va menjant l'heura. Alguns trossos deuen estar dins 
d'altres edificis –cas de la plaça de Baix, la Corredora o el 
carrer dels Filadors. Però la major part ha desaparegut bé 
lentament durant els segles     XVIII i  xiX, bé 
violentament en el segle  XX. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
A la muralla d'Elx, en tant que resta arqueològica, li és 
aplicable tota l'extensa legislació específica, especialment 
el decret dels anys 40 de protecció de castells i 
arquitectura militar. El PGOU del 1973, al seu art. 73-3, 
diu que "hom tindrà una consideració especial amb les 
muralles del recinte medieval". Per primera vegada hom 
considerava d'interès aquelles muralles. Magra protecció, 
tanmateix, s'establia, doncs la "consideració especial" 
quedava reduida a "fer amb la màxima cura els 
fonaments", "avisar a la Comissió de Belles Arts" i 
"dibuixar i fotografiar la muralla, abans de derrocar-la". 
També el PE de la VLV, aprovat el 1976, va incloure 
entre els edificis d'interès històrico-artístic o pintoresc 
d'àmbit local, "les muralles medievals de la ciutat en tota 
la seua extensió". Malgrat aquesta protecció, els darrers 
deu anys s'han fet un quants edificis sobre la muralla, 
sense que l'administració sabés res sobre els fonaments o 
les restes que pogueren existir. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Poca cosa queda a l’inici de la dècada dels vuitanta del 
segle  XX de la muralla medieval de la Vila. La 
ignorància de la seua existència provenia del 
desconeixement del seu valor i del menyspreu cap a les 
pedres velles que ha informat les actuacions de 
l'administració i el pensament dominant dels darrers 
quaranta anys. Fins al segle  xiX fou una constant 
preocupació dels homes que van escriure sobre Elx parlar 
de les seues muralles. En parlaren Sanz, Madoz, Fuentes, 
etc. Tanmateix, ja Pere Ibarra escriu molt poc sobre ella, 
com llevant-li importància. I en la dècada dels 40 es va 
derrocar una gran part del llenç afegit a l'Ajuntament. 
Durant els anys 60 s'arrasaren tots els rastres existents 
vora el barri dels Filadors, incloent els llenços que hi 
havia sobre el riu, immediats a l'alcàsser, directament 
afectats pel pont d'Altamira. 
Del llenç de ponent queden algunes restes entre la 
vegetació del riu. No tenen cap forma i els morters d'unió 
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de les pedres estan en un avançat procés d'erosió. Del 
llenç del nord resta una torre, l'element de més valor que 
queda dempeus, que formava part d'una casa que no fou 
derrocada els anys 60. Pot ser que en l'interior de les cases 
que hi ha a la vora hi haja també restes de muralla. Dels 
llenços de llevant i de migdia només deu quedar la 
cimentació, visible en alguns llocs, com ara el solar 
colindant amb la Calaforra.  
La muralla estava formada amb obra de tàpia i de 
mamposteria. De les restes visibles es dedueix la pobresa 
dels materials. Dins dels morters hi ha nombrosos còdols, 
però la major part està formada per terra. Tot allò que es 
pot aventurar sobre la muralla antiga d'Elx fa referència al 
seu traçat i els seus materials, però poca cosa sobre la 
seua forma, dimensions, acabats i demés característiques. 
 
CRONOLOGIA 
 
1332 
L'àrab Reduan, comandant un exèrcit de moriscs i de 
moros de Granada, li posà setge a la Vila. Va obrir 
bretxes en la muralla i només quedà dempeus la 
Calaforra. Ramos diu que després d'aquest atac, la 
muralla de la Vila quedaria derruida, tot servint les seues 
pedres i carreus per a formar la calçada sobre la qual 
haurien de passar Ferran i Isabel, amb el duc d'Arcos, per 
anar a prendre Granada, no sabem si açò és una metàfora 
de Ramos, doncs la notícia sembla incerta si veiem el 
testimoni de Sanz i les dades que segueixen. 
1370 
El Consell ordenà que fos netejada una séquia a la qual li 
havia caigut damunt una torre de la muralla. 
1371 
S'especificà l'obligació dels moros de contribuir a l'obra 
dels "murs". Aquest mateix any s'aplicà a la reparació de 
murs i valls, entre altres ingressos, el producte de les 
multes als ramats que entraven al bovalar d'Elx. 
1379 
A les actes del Consell, hom parlava de la barbacana de la 
muralla, tot dient que era un lloc on els homes feien joc 
il·legalment. 
1383 
En octubre, el Consell acordà que foren reparats els murs 
de la Vila, per a prevenir-se en cas que es produís la 
guerra amb els moros. El mestre d'obres, anomenat "obrer 
de murs", jurà el seu càrrec. 
1400 
El 14 d'agost el Consell li ordenà a un mestre d'obres de la 
Vila, Francesc Català, que cuidàs els canals i els albellons 
dels murs i de la barbacana, que els netejàs i que els posàs 
canalons per al temps de la pluja. 
1401 
La ciutat de Barcelona, senyora de la Vila d'Elx cedí els 
béns dels jueus de l'Almòrida al Consell d'Elx. El següent 
foren venuts i el producte de la venda destinat a la 
reparació de les muralles. 
1402 
Per a evitar problemes i estimular les obres dels murs, el 9 
d'abril el Consell acordà un pagament extraordinari per 
als mestres d'obres que hi treballaven. També se'ls havia 
de facilitar casa. 
1409 

El 22 de març es queixaven des d'Asp perquè els d'Elx els 
havien pres algeps per a les obres de reparació de la 
muralla. Se'ls ordenà que en endavant demanaren el 
corresponent permís. 
1450 
Segons Ramos ja existia en el Vall, prop de l'hort 
d'Antoni Rubio, una blanqueria o adoberia. (Ignorem on 
podia trobar-se aquest hort, car no tenim cap altra 
referència. Informa d'un fet important: la immadiatesa 
dels horts de palmeres a les muralles de la Vila.) 
1589 
Segons Ibarra, entre aquesta data (que és quan s'aprovà la 
construcció del pantà) i el 1632 (quan s'hi posà la primera 
pedra) foren reparades les muralles de la Vila, la qual 
cosa desvià cap a elles els diners del Consell. 
1591 
El Consell prohibí pintar pels carrers imatges de sants o 
del Nostre Senyor. Una part de les multes imposades a qui 
no respectaren aquest acord anava a parar a les obres de 
murs i valls de la vila. 
S.    XVII 
Durant aquest segle fou habitual l'ús de la muralla 
(suposem que la part superior horitzontal) com a pista de 
filadors. 
1609 
Segons Gozálvez, durant aquests anys es va condicionar 
la muralla per última vegada. 
1621 
Sanz parla de l'existència de la muralla. 
1674 
Es registra la primera petició d'un tros de muralla per a 
edificar. El mateix any fou concedit un tros de vall. A 
partir d'aleshores foren nombroses les peticions i 
concessions de muralla. Generalment s'ocupava la muralla 
pels habitants de les cases que hi havia pegades per dins 
de la vila. També s'utilitzava per a fer-li a la casa una 
porta posterior, foradant el llenç. 
1683 
El Consell autoritzà l'edificació vora la muralla, amb 
façana a la plaça de Santa Llúcia. 
1730-1750 
Entre aquests anys, segons Gozálvez, hi hagué nombroses 
sol·licituds d'ocupar la muralla als carrers de Sant Roc 
(actualment un tros de la Corredora) del Ftaxo, Major 
(1746) i plaça de Santa Llúcia (1751).  
1845 
Quan Madoz escrigué el seu Diccionari... parlava ja 
només de l'existència de petits vestigis de muralla. 
1899 
Fou derrocada la torre de Vill. 
1910 
El 28 de febrer, segons Ibarra, hom trobà la cimentació 
antiga de la muralla en el carrer de la Victòria, tot fent 
treballs de pavimentació. 
1912 
Segons Ibarra, el 7 de setembre s'explorava el tros de 
muralla que hi havia al Trinquet, limitant el camp de joc 
per ponent. 
1940-1950 
Per a eixamplar les oficines municipals foren derrocats 
diversos trossos de muralla que estaven embeguts en la 
part posterior de l'edifici. 
1973 
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S'aprovà el Pla General, on per primera vegada es 
considerava l'existència de la muralla de la Vila i se li 
donava una certa proteció. 
1976 
El PE de la VLV inclogué entre els edificis d'interès 
històrico-artístic o pintoresc d'àmbit local les muralles de 
la Vila. 
1981 
Es començà a edificar al barri dels Filadors. Els 
fonaments de la torre de Get, al final del carrer del Fatxo, 
han quedat darrere d'un mur-pantalla de formigó armat. 
Abans, durant els anys 50-60, quan fou derrocat el barri, 
es rebaixà el terreny pel costat on anava el llenç nord de la 
muralla, tot fent desaparèixer el seu rastre. 
1982 
De la muralla de la Vila queden uns trossos en mal estat 
sobre el riu, una torre i alguns petits trossos de paret entre 
algunes de les cases més velles construides sobre el seu 
perímetre.  
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Les muralles i força d'aquesta terra és admirable i forta; 
de circuit i rodonesa de mil quatre-cents vint passes, amb 
las seua barbacana i vall. La muralla té vuit torrasses 
grans que cenyeixen i abracen la barbacana. Era una de 
les majors muralles del regne, gran, forta i vistosa, molt 
murada, com jo l'he alcançada [a veure] amb els seus 
merlets com es veuen avui en dia alguns d'ells. La seua 
obra és de tàpia i tan forta i massissa que sembla un fort 
bronze, doncs per a derrocar un tros són menester pics 
acerats i forts”. 

Cristòfol Sanz (1621) 
 

"Els àrabs fortificaren Elx, rodejant-la d'una tàpia o 
muralla que en el quadrilàter on estava la població només 
tenia quatre torres als angles. Aquesta muralla començaria 
en la Llonja, prop de la qual estaria una de les quatre 
torres. Continuaria per la Corredora fins al carrer del 
Trinquet, on s'alçava la segona torre. Des d'aquí pujava 
fins a la Calaforra, torre principal que hi havia a Elx. 
Tombava després fins al palau, on es trobava la quarta 
fortificació. La muralla continuava després vora la rambla 
fins a l'orige”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895) 
 

"La línia de la muralla encara es rastrejava per l'interior 
de les cases de la vorera del nord de la Calaforra (fins 
aquí venerat nom, profanat recentment i llançat al pou de 
l'oblit per aquests progressistes del dia) partint del riu per 
la plaça Major o de la Constitució, en el punt mateix on 
està enclavada l'antiga torre de la Vetlla, que avui manté 
encara, sens dubte també miraculosament, l'antiquat 
artifici del rellotge de Calendura. Segueix, com dic, per la 
Corredora, i dobla cap al nord per la torreta coneguda 
amb el nom d'En Xotxim (Joaquim Perpinyà, propietari 
que fou de l'extens immoble que avui ocupa el Casino) i a 
les antigues històries amb el nom de torre de Vill, formant 
la vorera de l'esquerra del trinquet de pilota i acabant en la 
Calaforra”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1926) 
 

"Segons els petits vestigis que encara poden descobrir-se 
en aquesta populosa vila, hagué d'estar antigament 
rodejada de fortes muralles que tendrien sobre 1.420 
passes de circumferència, amb 8 torrasses i 10 merlets, la 
barbacana i el vall”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"De la Calaforra [la muralla] seguia per la voravia del 
carrer del Fatxo. Al final hi havia una torrassa anomenada 
de Get. Seguia després cap a la porta situada a la casa-
penya, darrere el fort torre-Palau. D'allí seguia el terraplé 
besant el riu fins arribar a la famosa torrassa anomenada 
de Cotí, que era una fortalesa des d'on desfensar qualsevol 
escomesa per la banda del riu. Encara existeixen els 
fonaments de dues torres que pugen des de la superfície 
del canal del riu. Seguia la muralla fins enllaçar amb un 
edifici que era el dipòsit dels que patien condemna i, vora 
ell, hi havia una torrassa anomenada Oco i, a continuació, 
la porta Alone o de Guardamar, avui Llonja. Seguia la 
muralla per baix d'on està la torre del rellotge de 
Calendura, fins arribar a la torrassa de Santi i porta alta, 
situada a la pujada de Sant Jeroni. Seguia cap a llevant la 
torrassa anomenda de Vill i continuava la muralla a unir-
se amb el fort de la Calaforra”. 

Cronista Torres (s.  xiX). Descripció donada per Ramos. 
 
"El traçat de la muralla àrab devia presentar mínimes 
diferències amb el de la vila cristiana, doncs els vestigis 
arabs serveixen de cimentació a les muralles posteriors. 
Les vuit torrasses de Sanz serien: La torre del Consell, 
sobre la porta de Guardamar o Llonja, reedificada el 1441 
pel roïn estat en què es trobava la sala de la torre anterior. 
La torre de la Vetlla o de Calendura. La torre de Vill o 
d'En Joaquim, nom del seu propietari. Estava en l'extrem 
sudest de la vila i fou derrocada entre els anys 1899 i 
1902. Torre de la Calaforra. Era la principal i defensava la 
porta de la Vila; quan el 1265 Jaume I conquerí Elx, 
l'entrega de la ciutat es va materialitzar amb la d'aquesta 
torre. Torre de Get, al nordest. Torre de l'Alcàsser, al 
nordoest. Torre de Cotí, que era la principal defensa pel 
costat del riu. Torre d'Oco, al sudoest. Entre les setze 
torres menors, potser s'ha de comptar amb la de Santi, en 
la pujada del carrer de Sant Jeroni, i amb la que apareix 
en l'escut de la ciutat, que corresondria, segons Ramos, a 
la situada enfront de la Calaforra, tot emMarcant la porta 
de la vila. La defensa de la vila es completava amb 
galeries subterrànies que comunicaven entre si les 
principals torres de defensa. Segons Torres, aquestes 
galeries anaven des de la Calaforra cap a l'alcàsser i cap a 
la torre de Cotí. Les portes de la muralla àrab eren dues: 
la de la Vila o Calaforra i la del Consell o Guardamar 
(encara que aquesta s'hauria hagut de dir porta d'Oriola, 
com després passà amb l'existent enfront del Pont Vell)3. 
Ambdues es corresponen amb els principals camins que 
anaven cap a Alacant i cap a Oriola. 
“Les cases que sobreeixen del llenç de la muralla, en la 
vorera nord de la Corredora, s'edificaren adosades a la 
muralla a partir de la segona meitat del segle  XV. També 
                                                             
3 La porta d'Oriola era l'espai que hi havia abans 
d'entrar al pont Vell, però no tenim notícia que hi 
hagués cap "porta". Crec que el mot s'utilitza 
mesaïna com a sinònim d'"accés" o "eixida". 
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la línia de cases corresponents a la vorera sud del carrer ja 
desaparegut de les casetes de la Mare de Déu són edificis 
adossats a l'exterior de la muralla. El mateix passa amb 
les cases a l'oest del passeig de les Eres”. 

Vicente Gozálvez i Pérez (1976) 
 

"D'aquestes muralles s'han conservat, a més de les portes 
Lucentina i Guarda el Mar, alguns trams que malgrat el 
seu mal estat, mostren que foren construides amb atovons 
i tàpia, amb algunes capes de calç. Per a augmentar la 
solidesa, cada quatre metres s'alçaven uns murs 
transversals de pedra agafada amb calç, d'un metre 
d'espessor. Aquest trams conservats són dels llenços de 
muralla que anaven pel carrer dels Filadors, per la 
Corredora i vora el riu. Aquestes muralles, alçades 
després de la conquista de Jaume I el 1265, probablement 
foren construides sobre el traçat aproximat de les muralles 
àrabs, doncs al subsol de la Calaforra i l'alcàsser s'han 
trobat restes de construccions d'èpoques anteriors”. 

Alexandre Ramos i Folqués (1980) 
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Barri dels Filadors. Restes de torreó àrab i de muralla. 
Aquest fou l'únic tros que quedà de les cases que anaven 
per damunt de la muralla pel costat de les casetes de la 
Mare de Déu. Es veu l'obra d'atovó picada parcialment 
per a fer una estança. Fotografies  del 1978. [p. 74] 
 
 
B-2 
DENOMINACIÓ: Alcàsser de la Senyoria o Palau 
dels Altamira 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Palau, vora el riu 

Vinalopó 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Anterior al segle   xiII, 1557, 1650 
 
UTILITZACIÓ 
 
L'alcàsser de la Senyoria fou durant unes dècades la presó 
del Partit Judicial d'Elx. Més tard hi hagué una fàbrica de 
teixits. Finalment, i després d'estar molts anys abandonat i 
en desús, hom treballa en l'actualitat en la seua 
restauració, reforma i condicionament per a Museu 
Arqueològic Municipal. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici és propietat del Municipi d'Elx, que l'adquirí per 
expropiació del seu propietari anterior. Està declarat 
Monument Històrico-Artístic d'interès nacional per decret 

de la Direcció General de Belles Arts DO534M/D. 
1983/1961, de 22 de setembre. També s'inclogué dins el 
conjunt històric-artístic d'Elx declarat el 1968. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La planta de l'alcàsser és trapezoïdal. Als angles del 
noroest, del nordest i del sudest hi ha torrasses 
cilíndriques, d'una altura homogènia en tot el castell. Al 
sudoest, i sobresortint del parament, està la gran torre de 
la Senyoria, utilitzada un temps com a pressó. És 
prismàtica, de planta quadrada i de molta major altura que 
la resta de les torres i dels llenços de paret. Els murs 
exteriors són de fàbrica de maçoneria, sense recobrir de 
morter, i es troben coronats per merlets en alguns trossos 
del seu perímetre i per espitlleres en d'altres. Hi ha també 
diverses torretes i un comú sobresortint de les parets. La 
torre de l'Homenatge està coronada per una imponent 
barbacana, reposada els darrers deu anys. La façana 
principal, que mira cap al sud, és una obra barroca de tres 
plantes on hi ha diverses làpides commemoratives, 
inscripcions i escuts. Té bones reixes i balcons de ferro 
forjat, i portes i finestres de fusta, així com dues pilastres 
de pedra que emmarquen l'entrada. Pel fet d'estar en 
aquest llenç de paret la torre de l'Homenatge, l'eix de 
simetria de la façana barroca es troba situat a un costat, 
enlloc d'enmig. És curiosa una referència d'Ibarra que 
situa la porta d'entrada entre dues torretes cilíndriques. 
Suposem que deu ser un error. La planta baixa i el primer 
pis d'aquest afegit barroc són de pedra picada. El segon 
pis –que forma com una cambra– té la façana enlluïda. 
Travessa tot l'edifici de nord a sud la séquia Major del 
Pantà, que rega els horts de palmeres d'Elx. Dins 
l'alcàsser s'han trobat diversos elements gòtics i 
renaixentistes. Ara, a més d'un pati interior que defeneix 
l'estructura general de l'edifici, hi ha les restes de les naus 
de principi de segle de la fàbrica de teixits, elements que 
d'una forma encertada hom a prevista mantenir. No ha 
tingut mateixa fortuna la façana barroca, doncs s'ha 
previst que siga enderrocada per tal de buscar darrere la 
primitiva façana del s.   XVI. EsPerem que aquesta 
decissió siga reconsiderada i no se'ns prive d'aquest 
important element de l'arquitectura del palau dels 
Altamira. 
 
CONTEXT 
 
Situat just al límit noroest de la Vila Murada, entre els 
horts de Baix i del Xocolater i el riu Vinalopó, l'alcàsser 
de la Senyoria és un element de primera importància dins 
el paisatge urbà d'Elx, probablement el de major 
incidència visual, sobretot després que la basílica de Santa 
Maria quedàs parcialment amagada per les altres 
construccions dels darrers vint anys. Tradicionalment se 
l'anomenà així, alcàsser de la Senyoria, tot fent relació a 
la seua condició defensiva medieval. El nom de palau dels 
Altamira està relacionat amb les reformes que feren els 
seus darreres propietaris feudals, primant el seu caràcter 
d'habitatge. 
 Des de dins de la Vila, l'alcàsser en general i la 
torre de l'Homenatge en particular, era l'element 
volumètric més definitori de la plaça del palau. Els anys 
20, els alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Madrid 
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feren un projecte per a aquesta plaça en un estil castissista 
sense gaire interès. Aquest projecte fou publicat a la 
revista Arquitectura de Madrid i Pere Ibarra en parlà quan 
aquests treballs foren exposats a l'alcaldia d'Elx. Ibarra 
pensava que "és un projecte irrealitzable, però bonic. 
L'autor es posa enfront de la porta de l'interessant edifici 
per a reMarcar el senyorívol aspecte d'aquella raconada 
medieval. L'arquet de pas és una reminiscència dels que 
hi havia a Elx a l'edat mitjana. En una altra població de 
gust més refinat no es rebutjaría el bellíssim detall si 
algun dia hom obrís pas per les casetes de ponent de la 
plaça per a fer la passarel·la projectada per Nicasi Mira 
[...]". 
Ai, però! Aquella benigna passarel·la fou un pont 
amplíssim i aquest pont fou excusa per a una gran 
renovació Urbana d'Elx. El pont d'Altamira, amb les 
expropiacions i els enderrocs que l'acompanyaren no 
estaven per a subtileses Urbanes. Ja ho adelantava Ibarra: 
el nostre poble no té el gust prou refinat com per a pensar 
en delicats arquets neo-medievalistes sobre els carrers. El 
nou pont destruí per complet la plaça del palau i el barri 
dels Fialdors que l'envoltava. Va desaparèixer l'entorn 
construït que rodejava l'alcàsser de la Senyoria, que el 
situava històricament i que l'integrava dins el conjunt de 
la ciutat. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'alcàsser formava part del recinte de la Vila Murada 
medieval, per la qual cosa superposà al seu caràcter 
defensiu el de residència senyorívola. Segons Ibarra el seu 
orige és del s.  XV, d'acord amb les restes ceràmiques que 
trobà entre els replets de terra de les restes de la primitiva 
edificació subterrània. Els seus murs, diu, "encadents 
interiorment amb estreps de calç i pedres, terraplenats 
amb capes de terra i de calç, formaven un cub avançat per 
un dels costats, sobre l'angle de la muralla que dóna a la 
Rambla". 
També, segons Ibarra, fou el senyor d'Elx, Diego de 
Càrdenas, qui destinà l'alcàsser a mansió, i qui transformà 
la torrassa del sudoest en torre de l'Homenatge, dotant la 
fortalesa de tots els elements arquitectònics que 
distingeixen construccions militars del segle   XVI. Fou 
precisament durant aquest segle quan les defenses de les 
ciutats no considerades estratègiques –com era el cas 
d'Elx– van començar a perdre la seua importància. I 
durant el s.   XVI a Elx començaren a donar-se els 
primers permissos per a ocupar la muralla, sense que hi 
hagués ni tan sols projectes per a fer-ne d'altres tot 
abraçant els ravals i eixamples de la Vila, cosa habitual en 
d'altres ciutats com Alacant o València. 
A l'edat moderna, doncs, fou més important el caràcter 
residencial o civil de l'alcàsser que el defensiu o militar. 
El mateix nom popular amb què és conegut durant tot el s.  
xiX –palau– hi fa referència. També la imatge de l'edifici 
dins la ciutat és la de residència del senyor feudal, més 
que de fortalesa defensiva de la vila. Aquest caràcter i el 
prolongat domini senyorívol a Elx pot explicar la 
construcció d'aquest edifici en una època tan tardana, així 
xom l'afegit barroc del sud, propi dels palaus Urbans entre 
migeres de la noblesa. 

 
CRONOLOGIA 

 
1265 
Data de la conquita catalano-aragonesa. Segons diversos 
autors, la torre de l'Honmenatge era una obra àrab, 
modificada després nombroses vegades. La seua base, per 
tant, devia ser anterior al 1265. Ramos ho confirma en dir 
que sota l'alcàsser s'han trobat restes de construccions 
anteriors a el de la conquista cristiana. 
S.  XV 
Segons Ibarra, fins molt entrat el segle  XV, els Consells 
Generals de la vila d'Elx es van celebrar a la sala principal 
de l'alcàsser de la Senyoria. 
1401 
Les actes d'aquest any donen compte de la necessitat de 
fer obres a l'alcàsser. 
1402 
S'acordà esscriure a la ciutat de Barcelona, aleshores 
senyora de la vila d'Elx, posant-li en el seu coneixement 
que la presó i l'alcàsser de la vila necessitaven ser 
reparats. 
1427 
Segons Gozálvez apareix documentada l'existència de 
l'alcàsser en citar-se com una de les defenses principals de 
la Vila. 
1438 
Com que venia el rei de Navarra, el Consell designà al 
batlle de la Vila i a Guillem Santacília perquè li 
prepararen una cambra en l'alcàsser. Diu que en fou 
airejada i adornada, aquesta cambra. 
1442 
El 21 d'octubre s'acordà que l'obrer de murs reparàs 
l'alcàsser "pels costats dels horts i de la rambla situats a 
ponent", on els murs estaven molt derrocats. 
1448 
L'acta municipal del 2 d'abril diu que se celebrà Consell 
en l'alcàsser de la vila "que és posada del Senyor". 
1462 
El 21 de març, Pau Rossell, procurador i batlles de la vila, 
li proposà al Consell que si li donava "les rajoles de la 
torreta de la torre", ell s'encarregaria d'arrasar-la fins la 
coberta i la cobriria. Aquestes rajoles sembla ser que eren 
necessàries per a obrar en l'alcàsser "que és propietat i 
posada de la senyora reina". Ibarra suposa que s'està 
parlant de "la gran casota existent en la pujada de la 
Llonja, a mà esquerra, avui posada" (desapareguda cap a 
el 1960). Ibarra diu que afrontat amb aquest gran edifici 
encara va conèixer en la seua joventut "un petit pavelló o 
marquesina, mantingut per pilars vuitavats unit al citat 
edifici". Quan Ibarra escrivia aquestes paraules, abans del 
1895, les pedres d'aquests pilars encara es veien "en la 
paret que es va construir a línia amb l'antiga pescateria, 
situada al nord". Ignorem a quina pescateria s'està referint 
ara, doncs només tenim referències de les dels carrers de 
la Pescateria Vella i de la plaça del Mercat. Voldria dir la 
carnisseria? 
1481 
El 8 de novembre, amb l'entrega de les claus de l'alcàsser 
i de la Calaforra, va materialitzar-se la presa de possessió 
d'Elx pels enviats de Gutierre de Cárdenas. En venir a 
pendre'n possessió personalment, el senyor i sa muller 
s'instal·laren en l'alcàsser. En confirmar-se la donació 
d'Elx i Crevillent als Cárdenas, l'edifici fou dotat de grans 
millores. 
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1519 
Revolta dels agermanats. El batlle de la vila, com tots els 
altres càrrecs nomenats pel senyor feudal, es refugià en 
l'alcàsser. Els agermanats portaren un canó des d'Oriola 
per a vencer-los i rendir-los. Finalment, el batlle i els seus 
capitualren. 
1557 
Segons Tormo, tota l'edificació, excepte la torre, és 
d'aquesta data. Ibarra diu que aquest any es va posar la 
primera pedra en l'obra de "la torre o fortalesa del palau. 
La fàbrica d'aquell sòlid edifici tingué principi al mateix 
temps que la del castell de Santa Pola". Fuentes confirma 
que "en 1557 En Bernardino de Càrdenas féu en la vila 
d'Elx, en part de la fortalesa, i vora la torre que porta el 
títol de torre del Duc, el palau i les cases per a ell i els 
seus servents que avui són presó del aprtit judicial". 
1650 
S'hi van fer obres de reforma, segons informació verbal 
de Navarro. 
S.     XVIII 
A finals de segle, el mal estat de la presó de la Cort de 
Justícia que estava a la plaça de la Fruita, féu que tots els 
pressos fossen col·locats en l'anomenada "fortalesa del 
palau", que fins aleshores només era utilitzada per a 
tancar els processats per l'alcalde major. 
1740 
Del 18 al 23 de juny estigué aquí el duc d'Arcos, senyor 
d'Elx. Segons Ramos, "a la fortalesa del palau s'oferí un 
refesc a tots aquells que anaren a rebre'l". 
1757-1758 
En aquests anys, segons l'inventari dels béns de 
Bernardino de Cárdenas citat per Ibarra, el duc d'Altamira 
alçà el cos barroc, que ell anomena "'pavelló modern', i el 
qual ostenta en la seua façana el bell escut-medalló de les 
armes de sa excel·lència" sobre la part del mur de migdia, 
que estava destinat a casa habitació, amb un jardí annexe. 
Aquesta mateixa notícia la dóna Ramos citant el cronista 
Jaume Tàrrega, dient que es van fer "l'obra i quadres de 
dalt i cambre de baix [...] obra a llevant de la torre on 
estan les presons. Per a fer aquesta obra se n'isqueren al 
carrer tota l'amplària de la dita torre, que era abans una 
replaceta". Diu que es féu el 1758. 
1769 
L'administrador del comte li donà comptes de que s'estava 
acabant de refer una paret que per no tenir fonaments, i 
advertia que una altra paret, a sol eixint, estava en iguals 
condicions i podia caure; per tal d'evitar-ho li havia 
format uns pilars que la subjectassen. 
1775 
El 9 de novembre, el comte li escrigué a l'administrador 
acceptant que s'hagués reparat "l'escala de caragol per als 
servents" que pujava a les golfes i terrats, "per a evitar 
major ruïna". 
1780 
Morí sense successor el comte-duc d'Arcos, marqués 
d'Elx. En quedar la casa d'Arcos sense hereu, l'alcàsser, la 
Calaforra i alguns altres immobles passaren a propietat 
del marqués d'Astorga, comte d'Altamira. Probablement 
es van fer algunes reformes. 
1784 
El 17 de desembre, la senyora d'Elx donà permís per a 
"posar més escalons de pedra picada en el caragol de la 

torre d'aqueixa la meua casa-palau; donar-li de trespol i 
composar els ampits". 
1807 
Segons Ibarra fou aquest any quan fou ocupada la presó 
del palau, per les roïnes condicions de la presó de la Cort. 
1808 
El 22 de juliol es féu constar en Capítol l'acord de 
demanar-li al governador d'Alacant que s'emportàs al 
depòsit de francesos d'aqueixa ciutat els que hi havia 
presoners a la fortalesa del palau, "per tal de rellevar-li a 
aquesta població les despeses que li ocasiona la guàrdia 
que s'hi té per a vigilar els presoners". 
1812 
Des d'aquest any, segons Ibarra, utilitzà l'Ajuntament com 
a presó pública la torre del palau. El 10 de febrer 
l'Ajuntament acordà que foren llevats tots els escuts del 
senyor d'Elx. Els de l'alcàsser foren picats. 
1829 
Es féu una "Relació circumstanciada de totes les finques i 
drets que l'Excel·lentíssim Senyor Comte d'Altamira 
posseeix en la vila d'Elx". Hi ha una descripció exhaustiva 
de l'estat de l'edifici i l'ús de cada peça. És d'assenyalar 
que per ponent es diu que "limita amb l'hort d'Antoni 
Canícia, que està de la Rambla enmig”. 
Els forts terratrèmols del 20 de març danyaren 
extraordinàriament l'alcàsser de la Senyoria. El Capítol 
del 21 de març acordà que el mestre d'obres Jaume 
Àgueda, titular de la vila, reconegués la presó del palau. 
Informà que en la torre s'havia obert un gran clivell, cosa 
que també passava en la torre d'enmig. Entenia que 
s'havien de traure els presos pel perill que corrien si hi 
havia més terratrèmols. L'Ajuntament acordà que els 
presos foren traslladats a "l'arxiu que existeix en la plaça 
Major". Les obres que s'havien de fer en l'alcàsser eren: 
"derrocar la garita que mira a ponent fins el ferm de la 
torre; tirar tots els ampits que s'han torçut i tornar-los a 
edificar; derrocar el cobriment de l'escala de la torre, 
refer-lo i guarnir-lo de fusta; fer el peu de la torre on està 
el trenc de dalt a baix, immediata als llocs comuns, 
posant-li traves; reforçar la circumferència de la torre fins 
a la superfície del sòl de terra, ben reblida amb algeps; 
composar tots els trencaments interiors de les presons i les 
cambres; i fer de nou tots els trespols dels terrats que 
s'han arruinat". 
1833 
El 3 de maig es va veure en Capítol la reclamació del 
comte d'Altamira sobre el lloguer que l'Ajuntament no li 
havia pagat des  del 1811. Els síndics entenien que el 
comte no tenia cap dret perquè l'edifici no li pertanyia, 
sinó que era del rei o del comú dels veïns. 
1841 
El comte li demanà a la reina que l'Ajuntament deixàs 
lliure "la torre o presó de l'alcàsser". 
1860 
El 21 de desembre el comte li tornà a demanar al 
Municipi el lloguer dels cinquanta anys que diu que li 
devia. 
1868 
El 29 de setembre, la nombrosa multitud que, segons 
sembla, seguí el pronunciament de Prim a Elx, anà al 
palau, després de tirar a la plaça de Baix des de dalt de les 
Cases Consistorials, el retrat d'Isabell II, i alliberaren tots 
els presos polítics. 
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1878 
Segons Ramos, aquest any començà a utilitzar-se 
l'alcàsser com a presó del partit judicial. 
1884 
L'11 de desembre, l'Ajuntament acordà que fos venut en 
pública subhasta "el terreny sobrant de via pública que 
limitava amb la presó pública i amb la rambla". 
1885 
L'Ajuntament acordà que era imprescindible traslladar els 
presos i decidí portar-los a l'antic pòsit (pot ser la casa de 
la plaça de Sant Joan que féu d'almodí).  
1887 
Quan Fuentes estigué a Elx (pot ser uns anys abans de la 
publicació de la seua Memoria...) diu que encara l'alcàsser 
era presó del partit judicial. 
1897 
El duc de Baena li va vendre el palau a un particular de 
Madrid, Manuel Menéndez Collar. 
1901 
El Capítol del 10 d'agost, segons Ramos, acordà llogar tot 
l'edifici del palau per a tenir junts la presó, les cambres 
dels seus empleats, els jutjats d'instrucció, l'arxiu i les 
demés dependències judicials. 
1908 
Es van despendre algunes pedres de la barbacana, cosa 
que motivà l'enderroc dels trossos que quedaven. Ibarra 
opinà que "la torre, amb els seus matacans i la barbacana, 
era un monument molt característic i, després d'aquesta 
amputació, ha quedat una torre esmotxada". Actualment 
ja està totalment reposat aquest element de gran 
importància visual. 
1913 
Segons Ibarra, en la part del noroest de l'edifici van 
aparèixer restes d'un edifici anterior a l'actual, així com 
lluernes i altres ceràmiques àrabs i de corda seca. 
El 13 d'agost, l'Ajuntament acordà instal·lar una font per 
al servei de la presó en l'edifici del palau. 
El 17 de març comprà l'alcàsser l'industrial Dídac 
Ferràndez i Diaz. El 31 de març s'emportaren a Madrid els 
papers de l'arxiu del palau, que anaven dins de set grans 
caixes. Ibarra ho conta amb una gran pena i diu que quan 
va anar a veure-ho li digueren que tornarien a Elx les 
coses d'aquí. Com era d'esperar, mai no tornaren. El 2 de 
juny s'estaven fent obres al palau i es van fer diverses 
troballes segons Ibarra. 
1915 
El 20 de febrer seguien les obres en l'interior del palau. 
Foren destruides 36 gerres. El 12 d'abril Ibarra trobà 
dibuixos d'imatges en les parets d'una sala. Segons 
Ramos, el 16 d'abril Dídac Ferràndez sol·licità l'obertura 
d'una fàbrica de teixits al palau d'Altamira, amb els seus 
annexes de blanquejament i tintoreria, emprant com a 
força motriu l'energia elèctrica. El 2 de juny seguien les 
obres. Ibarra es mostrava optimista: "el propietari actual, 
home actiu i adinerat, conseguirà restaurar el ruinós 
alcàsser salvant-lo d'una immediata destrucció". Ibarra 
assenyalava la troballa d'un "bell arquet de rajola que he 
conseguit del propietari que seguesca intacte, doncs 
pretenia revocar-lo", i una finestreta amb un arc conopial i 
bells detalls, tota ella tallada en algeps". Ibarra dibuixà 
prestament la finestreta i el propietari li va prometre que 
la conservaria.  
1917 

Ibarra diu que el 16 de maig es van reanudar les obres. El 
31 de maig li portaren unes pedres. Ibarra pren nota de les 
obres d'enderroc i reparació que degueren alterar 
greument l'edifici. 
1922 
L'11 de gener Ibarra parla de noves obres al palau. 
1959 
L'11 de juliol l'arquitecte municipal informà sobre l'estat 
de la presó del palau, després que s'afonaren les 
dependències de la càrcel del partit judicial, "en el lloc de 
pas per a la torre de l'Homenatge en la part alta de la qual 
dormen els presos". El 15 de juliol, l'Ajuntament acordà 
que els reclusos foren traslladats al reformatori d'adults 
d'Alacant i que es demanàs al Govern la construcció d'un 
nou edifici per a presó del partit judicial. 
1960 
Durant aquests anys s'enderrocà tot el barri dels Filadors 
que envoltava l'alcàsser. La rasant de la façana principal 
es va rebaixar un metre. Deixant tot el portal en l'aire 
1961 
L'alcàsser de la Senyoria, amb el nom de palau dels 
Alamira fou declarat per la DGBA monument històrico-
artístic de caràcter nacional, per D1983/1961, del 22 de 
setembre, amb la qual cosa l'edifici quedà sota la 
protecció de l'Estat. 
1968 
La mateixa DGBA declarà conjunt històrico-artístic la 
meitat nord de la vila Murada, incloent-hi de nou 
l'alcàsser de la Senyoria. 
1970 
S'iniciaren les obres de restauració i reforma. Foren 
reposats tres costats de la barbacana de la torre de 
l'Homenatge, destruida en el 1908. Es referen alguns 
merlets i es recobrí amb formigó la base de la torre de 
l'Homenatge. La diferència de nivell entre l'interior i el 
carrer (d'un metre aproximadament) s'intentava resoldre 
derrocant la façana barroca, per a "buscar la medieval". 
Les obres s'aturaren al poc temps. 
1974 
El 19 de juliol, l'Ajuntament acordà declarar en estat de 
ruïna imminent l'interior del palau d'Altamira, que ja era 
propietat del Municipi, que l'havia adquirit mitjançant 
l'expropiació forçosa. Sembla que els propietaris van 
pensar en algun moment en derrocar-lo per a fer pisos. 
L'estat de ruïna citat adés implicava la demolició de 
forjats a què feia referència l'informe tècnic. Així mateix, 
hom decretava la inhabitabilitat de l'edifici i que fos 
desallotjat pels seus ocupants. 
1980 
Devers aquest any hom segueix les obres de restauració, 
tot acabant la reposició de la barbacana i la restauració 
d'algunes de les naus interiors per a Museu Arqueològic 
Municipal. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Hi ha dues presons públiques; l'una titolada de 
Calendura. L'altra és la de la fortalesa del palau, que es 
troba a la part nord de la vila. És molt sòlida, amb 
torrasses, calabossos bons i segurs, i peces separades per a 
homes i dones. Tanmateix, té poca ventilació; els pisos 
són humits i baixos, especialment als calabossos, que són 
malsans; per aquest motiu els presos veuen mustiar-se la 
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seua salut. És indecorós que una població tan important 
no tinga bones presons segons els adelantaments que 
reclama l'actual civilització i les consideracions degudes a 
la humanitat. Hi ha el palau del senyor comte d'Altamira, 
construït el 1557 sobre les ruïnes d'una altra fortalesa que 
ja existia en temps remots”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"L'alcàsser de la Senyoria, vulgarment conegut com palau 
d'Altamira, consisteix en un quadrilàter tancat amb forts 
murs de catorze pams d'espessor i uns vuitanta d'altura. 
Està defensat el recinte per tres torrasses circulars: dues 
als angles del migdia, llenç on s'obri la porta principal de 
la fortalesa i el tercer en l'extrem nord, vora el riu. La 
torre principal o de l'Homenatge és quadrada. Als quatre 
costats ostenta l'escut dels Càrdenas. En la part baixa 
conserva evidents mostres de la seua molta antiguitat, 
notant-se clarament les reedificacions de què ha estat 
objecte”.  
"Aquest és l'edifici de major importància històrica que 
existeix a Elx. Ha estat posada dels senyors, de propietat 
reial. Serví d'allotjament a reis i magnats. Jaume II 
d'Aragó, Ramon Berenguer, Pere IV, el rei Martí, Dona 
Maria, el rei de Navarra, Alfons III, els Reis Catòlics... 
habitaren l'alcàsser i aquí van datar multitud de cèdules i 
privilegis”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895 i 1926). Fou fet seu per Ramos 
(1970) 

 
"La casa palau limita per la dreta amb la Rambla, per 
l'esquerra amb el carrer dels Filadors i amb les espatlles 
del carrer de les Cases de la Mare de Déu. Té en cadascun 
dels seus tres cantons una torrassa angosta, amb troneres 
en el cim, en totes direccions. L'altre cantó, que és el de 
l'oest, el forma una torre amb tres estances que serveixen 
de presó. Dintre té dos patis i un hortet i travessa tot 
l'edifici, de nord a sud, la séquia Major”. 

Anònim (de l'escriptura del 1901) 
 
"L'alcàsser està tancat, amb la de l'Homenatge –àrab– per 
altres tres torres i les cortines de les habitacions dominant 
el profund llit de la rambla”. 

Elies Tormo i Monzó (1923) 
 

"El palau d'Altamira d'Elx, situat a l'extrem de la població 
antiga, vora el palmerar, pertany al grup de castells-palau, 
més militar que civil, amb una forta i elevada torre de 
l'Homenatge. El seu orige es remunta a l'època de la 
dominació àrab i la seua reconstrucció a la conquista pel 
rei En Jaume. Fou una de les torres de l'antiga muralla, 
constituint en aquell temps una fortalessa militar 
inabordable. En la seua sala principal es celebraren els 
Consells Generals de la vila durant el segle  XV. La seua 
singular silueta, valorada per la immediata vall del 
Vinalopó i embellida pels horts de palmeres que s'estenen 
vora els seus murs, fan d'aquest castell-palau un 
monument de singular importància dins el llevant 
espanyol”. 

Decret de Francisco Franco (1961) 
 
"De l'alcàsser, només la torre és obra medieval, mentre 
que la resta és una construcció del 1557”. 

Enric Llobregat (1972) 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SG. Expedient de declaració monumental. 
Expedient de declaració de conjunt històrico-artístic, amb 
una planta de petites dimensions. 
AME, NO. Expedient de declaració de ruïna. Projectes de 
restauració. 
Anònim: "Los trabajos..”.. Inclou fotografies i una 
perspectiva del projecte de la plaça del Palau dels 
alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Madrid. 
BOE, 24-10-1961. Declaració de monument històrico-
artístic. 
Festa d'Elig, epecialment els números corresponents als 
anys següents: 1958, amb una fotografia aèria de gran 
interès del palau esmotxat, encara rodejat de les cases del 
barri dels Filadors i una altra del palau amb el molí de gel 
al davant; 1959, amb una vista del palau amb el molí de 
gel, de regular interès; 1960, amb una bona vista aèria del 
palau esmotxat; 1970, amb dues vistes del palau, des del 
riu i des de l'Ajuntament; 1971, amb una regular 
fotografia del palau. 
Fuentes, J.: Memoria..., p. 41. 
Ibarra, P.: "Centenario. Los terremotos del año 1829", La 
Defensa, núm. 898, 24-3-1929. 
—"D. Antonio Flores y Algovia", Nueva Illice, núm. 342, 
16-12-1918. 
Ibarra, P.: Elche..., p. 159-160, 165 i 232. Annexe "Elig", 
p. 9-10. 
—Historia..., p. 136, 143. 
—"Por y para Elche", Nueva Illice, núm. 670, 2-8-1925. 
Sobre la plaça del Palau. 
—Tesorillo..., p. 18-21. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 7. 
Llobregat, E.: "Colonia..”., p. 9. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 329. 
Ramos, A.: Historia..., p. 20, 137, 210, 268 i 469-470. 
Ramos, A.: La industria..., p. 65. 
Ramos, A.: Palacio..., p. 3-47, 54. 
Seijo, F.: Castillos..., p. 55-62. 
Serrano Bru, A.: plànols de l'alçament de l'alcàsser per al 
projecte de reconstrucció i restauració. 
Tormo, E.: Levante, p. 295. 
 
Esquema de l'alcàsser de la Senyoria reproduït per Ramos 
(Palacio...). a la dreta deu estar la plaça del palau; i baix, 
la rambla. [p. 88] 
 
Planta de l'alcàsser de la Senyoria, segons el projecte de 
restauració,  del 1979. Enmig està el pati d'armes, pels 
costats hi ha restes de la fàbrica de teixits de principi de 
segle que s'estan condicionant per a naus del museu 
arqueologia. [p. 89 sup.] 
 
Alcàsser de la Senyoria, plaça del Palau. Planta segons la 
Direcció General de Belles Arts. Fragment del plànol de 
delimitació del conjunt històrico-artístic. [p. 89 inf.] 
 
Projecte de reforma de la plaça del Palau, segons els 
alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Madrid (1922). La 
vista està presa cap a llevant; al fons s'hi veu Santa Maria 
i a la dreta l'entrada del carrer Major. anònim: "Los 
trabajos..”., p. 262-264. [p. 90 sup.] 
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Alcàsser de la Senyoria, plaça del Palau. Façana del nord, 
segons Zapater (Llorente, T.: Valencia, vol. ii, p. 1.010), 
gravat anterior a el 1889. [p. 90 inf.] 
 
Alcàsser de la Senyoria, vista des de l'est; en primer 
terme, fragment del torreó de la muralla que encara 
existeix en part en la travessia del carrer dels Filadors. 
Les dues palmeres desaparegudes els anys 50-60. 
Fotografia anterior a el 1908; la barbacana encara existia, 
encara que en mal estat. Ramos, A.: Historia..., p. 106. [p. 
91 sup.] 
 
Alcàsser de la Senyoria. Vista del conjunt, abans que hom 
començàs a reposar la barbacana i hagués derrocat el barri 
dels Filadors. Encara que amb molts buits, l'edificació 
començava a plenar el nord del barri del Pont Nou i els 
barris de Carrús. Fotografia dels anys 50. Revista Festa 
d'Elig, any 1960. [p. 91 inf.] 
 
Tres vistes pintoresques de l'alcàsser de la Senyoria des 
de l'altre costat del riu. En la part superior encara estava la 
barbacana de la torre de l'Homenatge i s'hi veuen les 
parets de l'hort de Baix, que feien de murs de contenció. 
Tota la vessant que s'hi veu en primer terme era resultat 
d'escombraries llençades sobre la muralla. Fotografies del 
primer quart del segle  XX. [p. 92] 
 
Alcàsser de la Senyoria. Vista aèria des de l'est, quan ja 
havien començat els treballs de restauració; la barbacana 
ja estava reposada. Fotografia posterior a el 1970. [p. 93 
sup.] 
 
Alcàsser de la Senyoria, vista des de l'angle sudoest. En 
primer terme està el pont d'Altamira, obra d'enginyeria 
molt desigual. Del palau ja estava reparada la base de la 
torre de l'Homenatge i diferents trossos dels panys de 
paret que miren al riu. Fotografia devers el 1975. [p. 93 
inf.] 
 
Alcàsser de la Senyoria, plaça del Palau. Vista des de 
ponent; part que dóna sobre la rambla, que és la més 
divulagda per fotografies i postals. La barbacana ja està 
acabada de recomposar en l'actualitat. Fotografia del 
1978. [p. 94 sup.] 
 
Alcàsser de la Senyoria, plaça del Palau. Detall de la 
façana barroca. La construcció del pont d'Altamira i el 
rebaix de part del barri dels Filadors deixaren aquesta 
façana en l'aire. Està prevista la seua demolició, greu error 
que, de consumar-se, serà una nova mutilació de 
l'alcàsser. Fotografia del 1978. [p. 94 inf.] 
 
Alcàsser de la Senyoria, plaça del Palau. Angle del sudest. 
Les armes del duc de Mauqeda foren picades el segle  
xiX, en acabar-se a Elx el domini feudal. Fotografia del 
1978. [p. 95] 
 
 
B-3 
DENOMINACIÓ: Carrer Major de la Vila  
 

DESCRIPCIÓ 
 
El carrer Major és l'eix principal de la Vila Murada 
medieval i uneix la plaça del Palau (avui desapareguda), 
on es troba l'alcàsser de la Senyoria, amb la plaça de la 
Fruita, on està la torre del Consell. La seua direcció és la 
nord-sud i és el primer carrer paral·lel al riu situat dins 
l'antiga vila. Les cases de la banda de ponent tenien 
jardins, hortets i patis sobre l'antiga muralla, tot mirant al 
riu. El carrer Major està tancat pel nord amb la torre de 
l'Homenatge de l'alcàsser. Açò, unit als edificis que hi 
havia, li donava un aspecte medieval. Fet i fet és 
l'equivalent del carrer dels Cavallers d'altres poblacions 
dels Països Catalans i de tants carrers majors d'arreu 
d'Europa. 
Era el conjunt medieval més important, però l'abandó dels 
seus habitants i propietaris l'han deixat fet una destrossa, 
un seguit de solars, una ruïna. El paviment, les voravies, 
els edificis... tot el conjunt està deterioradíssim. Gairebé 
tots els immobles antics que encara queden es troben 
deshabitats i en ruïna. Hi ha importants edificis, també en 
mal estat, com ara l'ermita de Sant Sebastià i l'hospital de 
la Caritat. La casa dels Ferros, barroca, estava en aquest 
carrer, i al cantó amb la plaça de la Fruita hi havia un altre 
palau barroc. Que fou residència de nobles ho demostra 
encara un escut que queda al núm. 33, així com l'arc gòtic 
que fou descobert entre les parets enrunades d'una casa el 
1981 i que es va perdre per desídia municipal. Les 
determinacions del planejament acaben de destruir el 
carrer Major en trencar les alineacions existents i duplicar 
el nombre d'altures (de dos a quatre o cinc). 
Ibarra, en la seua efemèrides 1.426 cita un conjunt trobat 
en el subsol de la casa núm. 33 del carrer Major (no 
sabem si coincidirà amb la casa de l'escut citat adés), on 
diu que hi havia uns banys àrbs de tres voltes de la 
mateixa forma que els del convent de la Mercè, i d'igual 
disposició que els que aleshores encara existien al carrer 
de Troneta. Ramos diu que en aquest carrer estigué durant 
el segle  XV la presó d'Elx, de la qual diu que se sap que 
el 1402 ja estava deteriorada i que el 4 d'agost del 1465 el 
Consell demanà "que siga reparada la presó comuna, 
doncs està flaca i perillosa i de la que, com sabem, els 
presos s'escapen".  
Quan vingueren els estudiants de l'Escola d'Arquitectura 
de Madrid el 1922, van fer un projecte de reforma del 
carrer Major. Devien endreçar-lo massa, doncs a Ibarra no 
li féu gràcia: "La reforma del carrer Major de la Vila és 
un dibuix de gran efecte artístic, però irrealitzable. 
Segurament que una via ampla i recta, des de la porta de 
l'alcàsser a la Llonja seria d'un grandíssim efecte, però 
hem de considerar que tal millora, amb un cost excessiu, 
la posarà sempre fora de l'abast de les arques municipals". 
El dibuix que apareix a la revista Arquitectura ensenya un 
arquet sobre el carrer per a la plaça del Palau, amb reixes 
curves i volumetries típiques. Aquest castissisme 
preludiava els que cinquanta anys després vindria també 
des de Madrid en forma de planejament especial. 
Pel carrer Major de la Vila passen totes les processons 
que ixen de Santa Maria. També la Roà de la vespra del 
dia de la Mareddéu d'Agost. Les comitives hi arriben pel 
carrer dels Uberna, que és un dels perpendiculars al carrer 
Major. La part de levant d'aquest carrer vorejava el llenç 
nord de l'església de Santa Maria i fou destruïda 
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juntament amb la resta del barri dels Filadors. Segons 
Ramos, Uberna fou un cognom noble, en l'actualitat 
desaparegut a Elx. Cita documents del 1379 i dels segles  
xiV al    XVII on personatges d'aquest cognom ocuparen 
diversos i importants càrrecs. El mes de febrer  del 1919 
l'Ajuntament acordà canviar-li el nom al carrer dels 
Uberna i donar-li el de Josep Revenga, en memòria de les 
despeses que féu a l'asil. Aquest Josep Revenga, mort el 
1923, fou un protector de l'asil d'ancians i propietari de la 
Calaforra, on féu importants obres per a habilitar-la com a 
habitatge a començament de segle. Ibarra descriu aquestes 
obres i en féu algunes fotografies. 
 
TOPONÍMIA 
 
El nom tradicional, viu a nivell popular fins fa uns anys, 
era el de carrer Major de la Vila. L'apel·latiu de "la Vila" 
servia per a distingir-lo dels altres dos carrers majors 
d'Elx: el del Raval de Sant Joan i el del Pla o Raval de 
Santa Teresa. Aquest és el nom que li és propi i que mai 
no degué perdre. El nom oficial des dels anys 20 era el del 
carrer del Comandant Ferràndez. Miquel Ferràndez i 
Garcia nasqué a Elx; era comandant de l'Estat Major 
espanyol, fou condecorat amb la medalla militar i 
professor d'aviació el 1925. Morí jove a Alcalà d'Henares 
en un accident d'aviació el 1925. Des d'allí el portaren a 
Elx per a soterra-lo i sembla que el seu enterrament fou 
una gran manifestació de dol. Era costum dels 
Ajuntaments de preguerra posar-li als carrers tradicionals 
el nom d'il·lictans destacats fora d'Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
1517 
Per un acte rebut per Ginés Miralles, notari, el dia 14 de 
març, dedueix Ramos que la presó d'Elx estava al carrer 
Major. 
1526 
Segons Ramos el Consell d'Elx decidí suprimir una paret 
que trencava l'alineació del carrer Major de la Vila. 
L'enderrocà i la tornà a fer al seu càrrec. Aquesta és una 
de les primeres intervencions municipals documentades a 
favor de la moderna ideologia Urbana de carrers drets, 
hereva de les idees renaixentistes, que faria furor després 
de Haussmann. 
1746 
Alguns veïns del carrer Major van sol·licitar a 
l'Ajuntament que els deixàs ocupar la muralla que tenien a 
l'esquena de les seues cases. 
1915 
El 17 de juliol Ibarra es trobà diversos testos àrabs en la 
casa (o solar) núm. 9 del carrer Major. 
1963 
Datat al mes de novembre, l'arquitecte municipal redactà 
un "Projecte d'alineacions del carrer Major i de la 
prolongació del carrer del Salnitre", que trencava 
completament la trama Urbana preeexistent, tapant i 
obrint atzucacs i permetent unes tremendes altures. 
1976 
S'aprovà definitivament el PE de la VLV. Un error de la 
cartografia, que assenyalava que el carrer era recte i els 
panys de paret de ponent continus, féu que el pla 
determinés un carrer dret. Sobre la muralla, aquest pla 

prevenia un passeig per a transeunts i una arquitectura 
trencada que recordàs la d'una vila antiga. Ni les altures ni 
les tipologies es corresponen amb les originals del carrer 
Major. 
1981 
Entre un dels derrocats del carrer Major aparegué un 
interessant arc gòtic, molt obert, propi de les cases nobles 
del s.  xiV. Quan es van tirar algunes cases d'aquest 
carrer, l'arc fou desmontat i les pedres es van deixar a un 
costat. Poc després anaren a parar a la rambla. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Projecte d'alineacions del 1963 i PE de la 
VLV. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 56 i 74. 
Ibarra, P.: Elche...p. 125 i 161. 
—"Por y para Elche", Nueva Illice, núm. 672, 23-8-1925. 
Sobre el projecte del 1922. 
Levante, núm. 3, 5-11-1925. Sobre l'enterrament del 
Comandant Ferràndez  
Ramos, A.: Palacio..., p. 33. 
Ramos, A.: Historia..., p. 181, 545, 565 i 579. 
 
Projecte de reforma del carrer Major, segons els alumnes 
de l'Escola d'Arquitectura de Madrid (1922). A l'altre 
costat de l'arc es veu la plaça del Palau. Cinquanta anys 
més tard vindria un Pla Especial que intentaria fer realitat 
quelcom d'aquesta imatge castissista. anònim: "Los 
trabajos..”., p. 262. [p. 100] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Major, núm. 33. Façana 
segons Fuster i Candela. La disposició de les obertures al 
voltant d'un eix de simetria obligà a posar l'escut pairal a 
un costat. [p. 101] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Major, núm. 33. Pot 
observar-se el canvi d'alineació que es preveia per tot el 
carrer, amb una reculada que condemnava totes les cases. 
Fotografia del 1978. [p. 102 sup] 
 
Casa de planta baixa i pis, Carrer Major de la Vila, núms. 
29 i 31. Fotografia del 1978. [p. 102 inf.] 
 
Casa de pisos, carrer Major de la Vila, núm. 18. 
Fotografia del 1978. [p. 103 sup.] 
 
Carrer Major de la Vila, vista cap al nord. Al fons està 
l'alcàsser de la Senyoria i, a l'esquerra, l'hospital de la 
Caritat. Després de deu anys d'abandó total, en la majoria 
dels cassos la ruïna és irreversible. Les màquines 
s'emporten les runes i amb elles reixes de ferro forjat, 
parets medievals, arcs gòtics, trossos de muralla. La 
renovació Urbana comença. Fotografia del 1978. [p. 103 
inf.] 
 
Carrer Major de la Vila, vista cap al nord. Al fons, 
l'alcàsser de la Senyoria; a l'esquerra, l'ermita de Sant 
Sebastià. Fotografia del 1978. [p. 104] 
 
 
B-4 
DENOMINACIÓ: Ermita de Sant Sebastià 
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EMPLAÇAMENT: Carrer Major de la Vila, núm. 29 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segles  xiV- XV 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Aquesta ermita s'utilitza com a vestuari dels actors de la 
Festa d'Elx, els quals ixen d'aquí per a anar fins a la 
propera basílica de Santa Maria. També s'assaja el cant 
del Misteri i es fan reunions del seu Patronat. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici és propietat del Municipi i l'usufructua la Junta 
Local Gestora del Patronat Nacional del Misteri d'Elx, 
organisme encarregat de vetllar per la pervivència i puresa 
de la representació. Està inclòs dins el recinte del Conjunt 
Històrico-Artístic d'Elx, amb una menció explícita a la 
introducció i als plànols (Decret 191/1968, del 18 de 
gener). També se'n parla al PE de la VLV del 1976; 
aquest document Urbanístic preveu un pòrtic per a tot el 
carrer, aliniat amb la façana de l'ermita, la qual no es 
destrueix, però queda amb pòrtics als dos costats. Encara 
que l'ermita no pot derrocar-se, els edificis veïns poden 
tenir 4 o 5 plantes. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Sant Sebastià és una petita església construida entre 
migeres, com era costum dels gòtics catalans, d'altura 
equivalent a planta baixa i pis. La façana és un rectangle 
sense cap element de coronació. Està feta de pedra picada 
i en ella s'obri només la porta d'entrada, que és un arc de 
mig punt dovellat, damunt del qual hi ha una petita 
fornícula que encara té restes de pintura que la cobria. 
Aquesta fornícula està decorada amb motllures i el seu 
interior treballat amb forma de petxina. Dins hi havia una 
imatge del sant titular feta amb fusta. Aquesta estatueta de 
Sant Sebastià, treta del seu lloc en la dècada dels 60, es 
troba des  del 1978 a l'Arxiu Municipal, després de 
recórrer, diuen que infructuosament, diversos tallers de 
restauració. El seu estat de conservació és dolent. La fusta 
està clivellada i desgastada, i la pintura s'ha després en 
molts llocs. Per dins, l'ermita és un rectangle, amb tres 
capelles a cada costat. Els arcs són de mig punt i la volta 
sembla ser de canó. El presbiteri va caure al riu i ara és un 
tabic amb una gelosia dalt. Tot l'interior està 
emblanquinat. La coberta actual és a dues aigües, amb 
teula plana, però no es reflecteix en la façana. 
Fuentes diu que la façana estava retirada de la línia del 
carrer, com es pot comprovar als plànols del s. XVIII, 
1849 i 1859, però probablement a principi del segle  XX, 
amb l'edificació de noves cases de planta baixa i pis las 
dos costat de l'ermita, s'alinearen les façanes. La campana, 
el campanar d'espadanya i la reixa que cita Fuentes 
degueren desaparèixer a principi del s.  XX. Hi ha carreus 
molt erosionats i la façana està desplomada.  
 
CONTEXT 
 
Per la seua part posterior, que dóna al riu, l'edifici es troba 
damunt la muralla medieval. Per davant dóna al carrer 
Major, el principal de la Vila, que fou fins l'inici dels anys 

70 un dels millors conjunts d'arquitectura de la ciutat. 
L'ermita de Sant Sebastià és una fita important dins 
d'aquest carrer i també dins el conjunt de la vila. Tots els 
voltants de Sant Sebastià foren edificis nobiliaris, cases 
pairals i cases d'arqutectura popular, romàntiques i 
modernistes, però es troben molt deteriorats en l'actualitat. 
L'edifici forma part inseparable de la Festa d'Elx, que fet i 
fet comença aquí, quan els actors es vesteixen i se'n van 
en comitiva a Santa Maria acompanyats de la banda 
municipal de música que toca El abanico, del mestre 
Javaloyes. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'interior, emblanquinat i amb múltiples reformes és prou 
anodí, necessitat d'una investigació i una correcta 
restauració. La façana, de línies elementals, remet a les 
construccions civils del segle  XV als Països Catalans, 
sobre tot per l'ús de la pedra en tota la façana i la 
presència de l'arc amb dovelles, semblant al del contingu 
hospital de la Caritat i habitual en tot el gòtic meridional. 
La fornícula és molt posterior, del s.     XVIII; consta d'un 
arc de mig punt que forma interiorment una bonica 
petxina, solució pròpia d'un barroc casolà d'un mestre ja 
titolat en l'Acadèmia. El rectangle de la façana, sense cap 
cornisa ni remat li donava un especial interès al carrer, 
doncs li defenia perfectament el parament oest. 
 
CRONOLOGIA 
 
1350-1360 
Fuentes diu que la construcció dels pilars denota major 
antiguitat que la del 1466, podent situar-se, segons ell, a 
meitat del segle  xiV, cap al 1350 o 1360. 
s.  XV 
Fuentes atribueix una estàtua de Sant Sebastià (no crec 
que siga la de fusta del s. XVIII) a "la primera època del 
s.  xiV, però ha patit diverses reformes". 
1466 
Aqueix any la vila féu Sant Sebastià patró d'Elx, segons 
Fuentes. Navarro diu aquest any, en un lloc no determinat 
de la vila, ja existia una ermita amb idèntica advocació i 
sota el mateix patronat que l'actual. 
1489 
Primeres notícies certes de l'ermita de Sant Sebastià. 
Segons Ramos, el 26 d'abril (el 29 segons Fuentes), 
l'Ajuntament donà cent sous (mil ducats, segons Fuentes) 
per a la renovació de l'edifici, ja que "volia que es fes tal 
església amb tal advocació i no hi havia diners per a 
acabar-la". Navarro diu que l'església actual degué 
començar a edificar-se en dates pròximes al 1849, doncs 
en l'acta municipal del 26 d'abril d'aqueix any, hom pot 
llegir que "lo dit magnífic Consell, considerant que en la 
dita vila es faça l'església de la Invocació del Senyor Sant 
Sebastià en lo carrer Major a tinent de l'hospital de la 
vila". 
1490 
Segons Fuentes, seguia l'obra de Sant Sebastià. Pensa que 
poden ser d'aquesta data els arcs i les voltes circulars de 
les naus i les capelles. 
1498 
El Racional de la Vila del 1630 dóna el 1498 per a la 
fundació de Sant Sebastià. 
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1588 
Segons Ramos, es construí l'altar major, el titular del qual 
era la Mare de Déu de l'Assumpció. Navarro parla de la 
reforma del presbiteri per a instal·lar una capella de la 
Mare de Déu. Aquest presbiteri es desploma en el riu. 
161??????? 
Renovació del retaule de la capella de l'Assumpta. 
1786 
Durant el s. XVIII, segons Navarro, l'església patí una 
sèrie d'afebliments que el 1786 obligaren l'Ajuntament a 
fer una important reparació dels fonaments, la portada i 
els pilars, sota la direcció de Felip Garcia, mestre d'obres 
d'Alacant, modificant-se la portada en obrir damunt 
l'ingrés una fornícula on s'albergava un Sant Sebastià. 
1810 
S'emblanquinà l'ermita, segons Fuentes. 
1824 
Fuentes diu que "en abril es va compondre, doncs estava 
completament derruida, deixant-la molt més petita del que 
era abans". 
1825 
També Fuentes diu que en febrer es van compondre els 
terrats, i suposa que es féu aquest any el tall que deixà de 
menys llargària la nau, tot privant-la del seu antic 
presbiteri. 
1882 
Quan Fuentes escriu la seua obra diu que sobre la clau de 
l'arc de la porta, en la paret interior, hi ha una làpida de 
marbre blanc amb lletres d'or on es llegeix: "Es restaurà 
aquesta ermita el 1882". Aquesta làpida encara estava el 
1981. Navarro cita una altra gran restauració en el s.  XX. 
1979 
El mes de novembre fou declarada en ruïna, puix que el 
pronunciat desplom de la façana feia que amenaçàs caure. 
1980 
En gener s'apuntalà la façana. Hom féu una reparació 
consistent en rejuntar els carreus amb morter de cement. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"hi ha una capella molt rica a Sant Sebastià, amb la seua 
reixa de ferro daurada, de molt de cost, on està la Mare de 
Déu de l'Assumpció [...] és de les més ben posades i 
adornades capelles del regne, que és un reliquiari sagrat”. 

Cristòfol Sanz (1621) 
 

"Aquesta ermita té el seu frontís retirat de la línia general 
de la resta façanes. El seu antic presbiteri, avui derrocat, 
estigué damunt del parament interior de la muralla que 
sobre la vora superior de la rambla anava des de la torre 
del Duc fins la torre de l'actual Casa Consistorial. La 
façana de l'ermita és de carreuada del país i en el seu 
parament llis es franqueja un sol arc circular sense brancal 
ni adornament; damunt de la clau hi ha un nínxol llavorat 
interiorment en forma de petxina o conquilla que conté 
una estàtua de 0'82 m d'altura representant Sant Sebastià. 
Sobre la façana hi ha una campana posada en un 
campanar d'espadanya i en l'angle entrant dret de la 
façana amb la casa número 25, existeix una reixa en corba 
que, malgrat la seua senzillesa, denota molta antiguitat. 
L'interior demostra que la seua planta és l'original i que 
les moltes obres que s'han fetes corresponen a 
reconstruccions de voltes i d'alguna part dels murs, a 

enderrocs i supressions de capelles i del presbiteri, no a 
modificacions de la projecció horitzontal: aquesta està 
constituida per una sola nau, amb tres pilars de pedra 
picada a cada costat, les bases i els capitells dels quals 
corresponen al gust ogival segons l'època; la nau, inclús 
allò que ara fa de presbiteri, té 16'3 m de llargària per 5'50 
d'amplària, deixant a cadascun dels dos costats tres 
capelles de poca profunditat que, com la nau, estan 
tancades per arcs i voltes, no ogivals, sinó circulars, 
acusant així les restaurcions i reconstruccions. L'altar 
major està col·locat en la testera de la capella major de 
l'ermita, que no es altra cosa que un envà amb el qual es 
tallà la nau quan s'afonà el presbiteri, que avui és un jardí 
que mira al riu”. 

Javier Fuentes y Ponte (1887) 
 

"[...] típica edificació del gòtic català dels segles  xiV i  
XV. Té una sola nau, presbiteri recte –avui desaparegut– 
coberta amb sostre de fusta sobre arcs diagrama; s'aprofita 
el vessant per a fingir en els murs capelles laterals, dues 
en cada tros. Aquesta tipologia és molt comuna al sud del 
País Valencià: l'ermita de la Sang de Castalla, la 
parroquial Vella de  xiXona, etc. El seu interès radica 
fonamentalment en la seua presència a l'extrem sud del 
país. [... la] talla de Sant Sebastià és d'escassa qualitat; en 
l'actualitat es conserva a l'Arxiu Municipal. [...] aquesta 
ermita forma part substancial de la història de la Festa, 
doncs tradicionalment una de les parts comença aquí”. 

Rafael Navarro i Mallebrera (1978) 
 
"En l'edat mitjana, al carrer Major de la Vila, així 
anomenat per ser el principal, que unia el palau dels Ducs, 
amb la casa de les Corts i del Justícia, hi havia un senzill 
edifici, on dues beates s'ocupaven de l'assistència dels 
malalts. Al seu costat s'alçava una modesta ermita d'una 
sola nau i tres petites capelles a cada costat, ermita que els 
veïns d'Elx en agraïment a l'advocat contra la pesta, 
erigiren i col·locaren sota l'advocació del màrtir Sant 
Sebastià, posant en un nínxol obert sobre la clau de l'arc 
d'entrada, en forma de conquilla, una escultura 
representant el sant. 
La façana és de pedra picada i el seu parament, llis, amb 
un sol arc de mig punt. L'altar estava col·locat en la 
testera de la capella major, que és un tabic que tallà la nau 
de punta a punta, d'un a l'altre pilar, quan s'afonà la part 
que feia de presbiteri i que ara és jardí sobre el riu. Des de 
fa molts anys, primer a la sagristia i després a tota 
l'ermita, es vestien els actors de la Festa d'Elx”. 

Alexandre Ramos i Folqués (1970) 
 

"[...] uns dies més tard es tancà l'ermita, previ un informe 
que feia referència al perill que suposava l'accelerat 
desplom del mur de la façana. Era fàcil observar els 
perillosos centímetres que havien avançat alguns carreus. 
Alguns il·licitans enfront de Sant Sebastià mostren les 
seues pors a que plagien o desvirtuen el Misteri [...] I, 
mentrestant, Sant Sebastià, se'ns cau a trossos, se'ns cau a 
tots [...] només mitjançant el concurs de forces 
descregudes més d'allò que és humà que d'allò que és 
diví”. 

Gaspar Jaén i Urban (1979) 
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B-5 
DENOMINACIÓ: Hospital de la Caritat 
EMPLAÇAMENT: Carrer Major de la Vila, núms. 23 
i 25 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segles  XV-XVI 
 
UTILITZACIÓ 
 
Un dels dos edificis que formen l'antic hospital s'utilitza 
en part com a habitatge, en unes condicions 
infrahumanes. L'altre, el que té la finestra renaixentista, 
està deshabitat. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Alguna vegada s'ha parlat de l'interès 
que tindria la seua adquisició pel Municipi. Està inclòs 
dins el recinte del conjunt històrico-artístic i citat 
explícitament al preàmbul de la declaració, però no està 
assenyalat al plànol. El Pla de la Vessant l'inclou entre els 
edificis històrico-artístics i pintorescs d'àmbit local. A 
l'ordenança 2.8.1, el pla preescriu que la façana d'aquest 
edifici ha de conservar-se en l'estat i posició que té 
actualment. Ímplicitament, docs, està permés l'enderroc 
de l'edifici. El pla permet que la façana siga desmuntada i 
reconstruïda en una altra alineació, tot autoritzant 
l'edificació nova adossada a l'extradós de la façana, 
sempre que es restauren l'arc, els balcons i la decoració i 

es netege el conjunt. Com que el pla permet altures de 
quatre plantes, assenyala que es podran construir dues 
plantes més de les que té la façana de l'hospital, reculant 3 
m, a mena d'un àtic, tot conservant el ràfec i la coberta de 
teula àrab en la primera crugia. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis, entre migeres, de gran 
longitud de façana. Actualment està dividit en dos 
immobles. Fou habilitat com a fàbrica i, més tard, com a 
habitatges. L'interior és un seguit d'envans, portes, 
corredors i patis que formen minúscules vivendes, amb 
poques i diminutes peces, on res denota l'antiguitat de 
l'edifici i on és impossible saber si encastades a les parets 
hi ha restes de l'interior gòtic o renaixentista. Algunes 
parts estan mig derrocades, especialment les que donen 
sobre el riu, on abans hi haveren jardins i hortetes. 
Destaca la façana, de grans proporcions, feta tota de pedra 
picada. L'entrada original a l'hospital era un arc adovellat, 
de grosses dovelles que avui estan mig amagat per una 
porteta i una finestra. Dos dels cinc balcons del pis estan 
adornats amb motllures i un d'ells, el que està sobre el 
gran arc d'entrada, fou finestra i conserva una columna 
estriada a cada costat i un fris a la llinda amb precioses 
figures en baix-relleu. El balcó degué ser afegit en una 
data primerenca, doncs la barana és antiga. Per a obrir la 
porta balconera hom trencà les motllures de l'amplit de la 
finestra. Els altres tres balcons semblen haver-se obert 
trencant els buits renaixentistes preexistents. Sota la 
peanya d'algun dels balcons hi ha peces de fusta 
llavorades amb motius geomètrics i en d'altres manises 
del  xiX, també amb dibuixos geomètrics. 
 
CONTEXT 
 
L'hospital de la Caritat està situat a meitat del carrer 
Major, principal eix de la vila medieval. La part del 
darrere estava construïda damunt de la muralla, abocada 
sobre la rambla. És un dels edificis importants d'aquest 
carrer del qual encara queda alguna resta. Ibarra parla 
d'un atzucac lateral que ja no existia als plànols del 1849 i 
1859, ni al de Porras del s.     XVIII. El Pla de la Vessant, 
que preveu pòrtics en les plantes baixes de tot el carrer 
Major, deixa aquesta façana sobresortint, la qual cosa fa 
que perga el seu caràcter de parament que continua el 
pany de paret general del carrer. L'elevació de plantes 
permesa pel pla farà que es trenque l'escala de l'edifici i li 
farà perdre el seu sentit urbà i arquitectònic. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'antic hospital de la Caritat, situable en el conjunt 
d'obres de transició de l'últim gòtic al renaixement, és un 
edifici important dins el conjunt arquitectònic d'Elx pel 
seu caràcter únic i pel seu valor formal. Que els dos 
edificis formen part de l'hospital es dedueix de la 
descripció de Fuentes i de la memòria del Pla de la 
Vessant, però també es veu per les seues característiques 
formals: l'altura de la cornisa és homogènia, la carreuada 
és contínua i les obertures, encara que de forma diferent, 
tenen dimensions semblants. 
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És improbable que tota la solució del conjunt de la façana 
siga del  XV, doncs els motius ornamentals de les 
finestres són estilísticament més avançats. Cal parar 
esment que l'església del convent de la Mercè, de mitjan 
segle   XVI, té encara la volta gòtica i només la façana és 
renaixentista. D'altra banda, gran part de les obertures de 
la façana deuen ser del s.  xiX i es farien probablement 
destrossant-ne d'altres més petites i més antigues.  
Malgrat el mal estat de conservació, destaca el caràcter 
noble i antic del conjunt. La bella finestra principal, amb 
una disposició escenogràfica renaixentista, arreplega 
encara alguns motius gòtics, com ara els caps humans que 
hi ha representats en mig de les corbes del fris. Es tratcta 
d'un renaixement el primitivisme del qual queda patent en 
les figures antropomòrfiques dels capitells de les 
columnes. Probablement, la construcció d'alguns dels 
elements del afaçana coincidí en el temps amb la de 
l'ermita de Sant Sebastià. Són molt semblants les 
solucions adovellades de les portes principals d'ambdues 
façanes, a més de ser una característica de l'arquitectura 
dels segles  XV-  XVI als Països Catalans.  
 
CRONOLOGIA 
 
1483 
Fuentes i Ramos citen un acta o sitiada del 20 de gener 
del 1483, estesa per l'escrivà Pere López, on consta que 
l'hospital d'Elx estava al carrer Major. Ibarra diu que 
estava "vora el carreró que eixia al mur", cosa que fa 
suposar a Gozálvez que estava "pegat a la muralla i amb 
un atzucac per façana lateral". 
1489 
Navarro diu que en l'acta municipal del 26 d'abril, en 
acordar el Consell la donació de diners per a construir 
l'església de Sant Sebastià, s'assenyalà que estava a tinent 
(contigu, segons el DCVB) de l'hospital de la vila. Açò 
vol dir que l'hospital ja estava fet i podia donar-se com a 
referència. 
1564 
L'Ajuntament acordà traslladar extramurs l'hospital que 
aleshores estava al carrer Major, segons Gozálvez. El nou 
edifici s'alçaria en la vorera sud de la Corredora, fora de 
les muralles. 
1572 
S'estava construint l'hospital de la Corredora. 
1841 
L'hospital d'Elx fou traslladat al convent de Sant Josep, 
recentment desamortitzat. 
1895 
Segons Pere Ibarra, a l'edifici de l'antic hospital de la 
Caritat, hi havia instal·lada una fàbrica d'espardenyes, ja 
citada per Fuentes el 1887. 
1909 
El 16 d'abril, també segons Ibarra, s'estava reformant 
l'edifici de l'hospital en el carrer Major. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"El número 23 del carrer Major de la Vila és l'antic 
hospital, que hi hagué durant l'edat mitjana, annexe a 
l'ermita de Sant Sebastià. S'hi conserven dues sales 
baixes, llargues i ventilades que encara manifesten la seua 
antíquissima construcció. Les seues estances serveixen 

avui per a fàbriques d'espardenyes al seu propietari, en 
Gervasi Torregrosa i Parreño”. 

Javier Fuentes i Ponte (1887) 
 

"L'hospital era un bon edifici, amb amples i ben 
ventilades sales. Estava situat al carrer Major, sub 
números d'avui 21 i 23. A un costat tenia la presó i a 
l'altre Sant Sebastià. Devia estar dit edifici en l'àrea que 
avui ocupa la fàbrica d'espardenyes de Torregrosa i 
Companyia”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895) 
 

"Al carrer Major es conserva un edifici d'estil renaixent 
conegut com l'Hospital Reial que, malgrat el seu 
lamentable estat, encara permet contemplar un formós 
parament amb un ingrés en arc de mig punt dovellat, i en 
el primer pis uns bella finestra allindanada, franquejada 
per semicolumnes que mantenen un enteulament com si 
fos un guardapols. Aquest entaulament està coronat amb 
una decoració semblant a la utilitzada en el col·legi de 
Sant Domènec, d'Oriola”. 

Rafael Navarro i Mallebrera (1980) 
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B-6 
DENOMINACIÓ: Carrer del Forn 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Forn és curt: va només del carrer Major de la 
Vila fins al carrer del Rellonge. Era un dels típics carrers 
de les ciutats medievals cristianes: de poca llargària, estret 
i marginal respecte a les vies importants de circulació. Hi 
dóna la part posterior de les cases dels Lleons i de 
l'Hereva. La façana d'aquesta última és prou bonica, però 



 21 

no la de la casa dels Lleons. L'arquitecte no li donà cap 
importància al carrer aquest i li féu un tractament pobre, 
com de pati interior. 
En aquest carrer, Ibarra assenyalava l'existència d'un forn 
gòtic que li donà nom. El 1929 foren trobades en aquest 
lloc unes monedes dels darrers temps del califat de 
Còrdova, dins d'una arca de fusta que ja estava podrida. 
El forn, segons Ibarra, datava del segle  XV i fou destruït 
"per la nostra progressista piqueta" el 1924. Mentre el 
derrocaven diu que li cridà l'atenció el vetust aspecte de 
les interessants parets de tàpia, de gran robustesa. Quan es 
van trobar les monedes, diu Ibarra que ja era un extens 
solar, "propietat de l'acabalat i conegut industrial Joan 
Pérez i Soto". 
Ramos diu que en el pati de la casa de Na Baltasara 
Martín i Cortés hi havia unes escultures ibèriques 
descobertes a la partida de Vizcarra el 1802. Aquests 
"Sants de Pedra", com els anomena Ramos, deuen ser els 
mateixos dos baix relleus que cita una altra ocasió, i que 
diu que foren trets de l'Alcúdia i encastats en els murs 
d'una casa d'aquest carrer del Forn. També Laborde 
mostra el dibuix d'un tros d'escultura que suposa que és 
un fragment d'un Sant Crisòtofol i que a finals del     
XVIII estava en ca Na Baltsara Cortés. A la vista dels 
dibuixos de Laborde sembla factible que siga un Sant 
Cristòfol i que siga un dels mateixos sants de pedra que 
diu Ramos; ara bé, no semblen gens ibèrics, sinó mesaïna 
del s.  XV, com suposa Laborde. 
 
TOPONÍMIA 
 
El nom tradicional d'aquest carrer era del Forn. Per a 
distingir-lo d'un altre carrer que hi ha al Raval de Sant 
Joan, el carrer del Forn Fondo, se li digué carrer del Forn 
de la Vila. Ibarra també el cita com a carrer del Forn de 
Pomares, però és sabut el seu costum d'utilitzar els noms 
propis per a identificar els llocs, costum que ens impedeix 
avui saber on es trobaven moltes de les coses de les que 
parla. Ramos també cita el nom d'"atzucac dels Sants de 
Pedra", topònim que es referia, segons ell, als fragments 
d'escultures que hem citat. Respecte al seu caràcter 
d'atzucac, no apareix com a tal als plànols del s.     XVIII 
ençà. 
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B-7 
DENOMINACIÓ: Carrer dels Alvado 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El dels Alvado és un carrer de l'interior de la Vila 
Murada, que degué ésser molt important dins d'Elx, però 

que en l'actualitat està molt deteriorat pels desmesurats 
edificis que s'han construït els darrers quinze anys. És le 
carrer que delimita pel sud el conjunt històrico-artístic. 
En aquest carrer, Tormo i Llorente citen l'existència 
d'unes bigues àrabs. Tormo parlà el 1923 de l'existència 
de restes mudèjars al núm. 14 del carrer dels Alvado, 
dient que eren uns revoltons decoratius, amb escriptura 
àrab i amb la data musulmana equivalent a el cristià del 
1506. Pere Ibarra en va traure calcs i fotografies i sembla 
que els seus dibuixos foren reproduïts a la revista El 
Archivo, de Dènia. El 1887, Llorente deia que "a una 
modesta casa del carrer dels Albado [sic] que ocupa ara 
una família d'espardenyers, s'han conservat entre les 
bigues del sostre uns cassetons decorats amb dibuixos i 
inscripcions coràniques". L'arabista Saavedra, segons 
Ibarra, traduia com segueix la inscripció que, a mena 
d'orla, corria per la vora dels quadres: 
"Em refúgie en Déu contra Satanàs, l'apedregat. En el 
nom de Déu, clement i misericordiós. Beneisca Déu el 
nostre Senyor i Amo, Mahoma, la seua família i els seus 
amics i el salude”. 
Un dels cassetons no tenia dibuixos com els altres, sinó 
una altra inscripció: "Acudeix a l'oració i no sigues 
negligent; perquè Déu està amb aquells que són pietosos i 
fan bones obres. L'executà l'honrat mestre Abudià Cirach, 
fill de Zalema, acabant-lo el 912”. Aquest any correspon 
al 1506. El núm. 14, on els diversos autors situen tal casa, 
és actualment una edificació moderna. No tenim notícia 
del que pogué passar amb aquest enteixinat ni amb els 
dibuixos d'Ibarra. 
 
TOPONíMIA 
 
Ramos suposa que el nom d'aquest carrer està vinculat al 
cognom Alvado, avui desaparegut, però del qual cita 
abundants exemples il·lustres entre els segles  XV i    
XVII. 
 
CRONOLOGIA 
 
1439 
Un Bartomeu d'Alvado era justícia de la vila. 
1447 
Se li encomanà a un Alvado la defensa de la vila. 
1462 
Berenguer d'Alvado, veí d'Elx, reclutà gent per a socórrer 
el rei i la reina assetjats a Girona. 
1506 
Data de construcció de l'enteixinat mudèjar que hi havia 
en una casa d'aquest carrer. 
1533 
Bertomeu i Pere d'Alvado foren designats consellers per a 
negociar la defensa de les llibertats de la vila, tot 
conservant "els seus furs, privilegis, ussos i bons 
costums". 
1534 
Alfons d'Alvado fou nomenat justícia de la vila. 
1580 
La casa dels Alvado era una de les que feia la repartició 
d'almoïnes als necessitats. 
1584 
Era justícia un tal Pau d'Alvado. 
1592 
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Hi havia un presbíter anomenat Jaume Alvado. 
1610 
El clavari de les festes d'agost era Pau Alvado. 
1960-1970 
Durant aquesta dècada degué desaparèixer (sinó fou venut 
i expatriat) l'enteixinat mudèjar del s.   XVI citat per 
diversos autors. 
1977 
Fou derrocada la Pescateria, que estava al carrer dels 
Alvado i construït un nou edifici que alberga, entre 
d'altres, el mateix ús. Després de la destrucció dels anys 
60, aquest era un dels darrers edificis que identificaven el 
carrer. Aquest any ja no quedava cap rastre de la casa on 
podria estar l'enteixinat. Ramos, supose que erradament 
encara diu que existia el 1970. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"El carrer dels Alvado fa des de sempre olor de peix. I 
sempre està humit. Hi ha olor de peix fresc, de bacallar 
salat, de saladures, de tendes d'ultramarins, de colonials i 
companatges. L'abundància de sal, de gel i d'aigua sempre 
me'l fa recordar amb petits tolls, banyat. Però sobretot 
l'olor, l'olor penetrant i forta, mai ponderada per la moral 
estètica a l'ús, del peix fresc. Els venedors amb botes de 
goma, el devantal llarg amb un alt peto; els guants. El 
record de l'enteixinat mudèjar desaparegut per a tota la 
història. I l'olor, l'olor que arriba, fins el carrer Major i 
fins el carrer del Rellonge. També al carrer dels Alvado hi 
havia una tenda, pel costat del carrer de Sant Pere on 
venien figuretes de betlem, fetes amb fang. Allí venien 
casetes per a la serra fetes amb suro de dos colors: un per 
a les parets i un altre per a les teulades. I pastorets i 
pastoretes. I el rei Herodes i els guàrdies. I la dona 
llavant. I el caganer, que jo no vaig tenir mai perquè en 
ma casa opinaven que era una figura molt lletja i molt 
basta i jo devia ser un xiquet més ben educat i més fi que 
tot això. I el pou. I el pont curvat, que jo no entenia com 
podia ser això que no els feren plans, com els del poble. I 
el meu el vaig voler pla, que així era més còmode 
travessar el riu. El riu de plata de xocolate o d'espills 
trencats. I els reis mags a cavall que es quedaven 
escarrampats quan els separaves de la muntura. I 
s'agarraven al cavall perquè tenien un forat al cul i el 
cavall tenia un ferro sobre la sella, on s'encaixava el cul 
del rei. I els camells, que la iaia Pepica deia gamells, 
carregats amb bosses blanques, grosses i misterioses. I la 
infantesa que se n'anava entre les llumenetes del betlem. I 
el carrer de Joaquín Santos, encara amb sòl de terra. 
Aquells anys, aquells ulls meus, aquell carrer dels 
Alvado, aquella pescateria, l'olor de peix fresc, pels 
racons de la memòria”. 

Gaspar Jaén i Urban (1982) 
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B-8 
DENOMINACIÓ: Plaça de la Fruita 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça de la Fruita es troba en l'extrem sudest de la Vila 
Murada, al darrere de la Llonja, antiga eixida cap al sud 
de la ciutat sota la torre del Consell. Durant totes les 
èpoques ha estat mercat. Actualment se'n fa dilluns i 
dissabte i els venedors possen les parades en aquesta 
plaça i en els carrers del voltant de l'edifici del mercat. 
Sempre està plena de gent que ve a l'Ajuntament o a fer la 
plaça, doncs el mercat de fruites i verdures i la carnisseria 
estan a llevant i la Casa Capitular a migdia. Al nord i al 
ponent hi ha solars i dos monstruosos edificis de set 
plantes, amb la façana de bandes de pedra artifical i 
paraments pintats de vermell. 
La porta de Guardamar prengué importància, segons 
Gozálvez, amb l'edificació de la torre del Consell el 1441 
i el conseqüent establiment de la Casa Consistorial. 
Aquest fet féu que es concentraren al voltant de la torre 
les dues places majors: la plaça de la Fruita o de Dalt, 
dintre de la muralla, i la plaça Major o de Baix, fora. 
Aquesta porta del Consell o de Guardamar, més allunyada 
del nucli central de la ciutat musulmana que la porta de la 
vila, disposaria al seu voltant, sempre segons Gozálvez, 
de més espai lliure per tal de formar un mercat en la plaça 
de la Fruita, mercat que ha continuat fins els nostres dies. 
Gozálvez considera que també potser el mercat ocasional 
de la plaça de la Fruita siga una pervivència del mercat 
arab. 
En aquesta plaça s'hi trobaven les cases del duc de Béjar, 
del comte de Luna i del marqués de Peñafiel. Fins a 
principi dels anys 70, al llenç nord de la plaça hi va haver 
tres edificis nobiliaris, actualment derrocats tots tres. El 
d'enmig sembla que era la casa del marqués de Peñafiel. 
La de ponent pot ser "la casa del racó" que el periòdic 
Levante diu que era la casa del comte de Luna i que 
últimament fou només "el forn de Maria"; la casa del duc 
de Béjar degué estar a llevant de la plaça, on hi havia un 
palau nobiliari cremat per les forces republicanes el 1936 
i el solar del qual s'utilitzà en la postguerra per a fer el 
mercat. 
A la banda de ponent estava la casa denominada la Cort 
del Justícia, o la Cort. Consta per escriptura pública que 
era l'edifici Marcat pels números 1 i 3 de policia de la 
plaça de la Fruita, feia partió amb l'Ajuntament pel sud, 
amb la Troneta (o Comunitat de Propietaris de l'aigua de 
la Séquia Major) pel nord, i amb el carreró del Salnitre 
per ponent. Tenia 254 m2. En aquest edifici medieval 
estava la presó i s'impartia justícia. Ibarra parlà el 1895 de 
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"la gran casota existent en la pujada de la Llonja, a mà 
esquerra, avui posada" i diu que limítrof amb aquest 
edifici encara va conèixer "un petit pavelló o marquesina 
mantingut per pilars vuitavats. Les pedres d'aquests pilars 
encara es veuen en la paret que es construí a línia amb 
l'antiga pescateria, situada al nord". Pot ser que hi hagués 
una pescateria a la plaça de la Fruita, però no hem trobat 
cap altra referència. La posada que hi havia a la Cort quan 
escriva Ibarra era la posada de Noni i d'allí eixien al segle  
xiX algunes tartanes que feien el recorregut a Santa Pola, 
segons Ibarra i Ramos. 
A la guia de Fenoll del 1922 hi ha una preciosa fotografia 
de la plaça de la Fruita vista des de l'Ajuntament, amb els 
edificis de la façana de ponent i l'atzucac del noroest, on, 
dels tres panys del nord, només es veu el palau dels arcs 
lobulats, ja que els altres dos quedaven dins del carreró. 
Enmig es veu un templet neo-àrab que devia ésser de 
l'aigua de l'Alcoraia, doncs aquí hi hagué una de les 
quatre fonts que el 1901 s'instal·laren a Elx per a vendre 
aigua d'aqueixa font. Dels palaus citats també hi ha una 
fotografia de gran interès a la revista Festa d'Elig  del 
1952, vista des de baix de la Llonja, on s'aprecia molt bé 
que eren dos palaus barrocs de gran interès. 
L'obertura del carrer del Salnitre, tot aprofitant un atzucac 
de la plaça, les noves edificacions dels anys 60 i les noves 
alineacions dels voltants canviaren totalment la fesomia 
Urbana de la plaça de la Fruita. El PE de la VLV vingué a 
consagrar la seua destrucció mantenint unes 
desmesurades altures i fent un passatge a l'oest. Les seues 
determinacions han estat modificades el 1982, en un 
intent últim de respectar la vila. En aquesta modificació, 
hom pretén augmentar l'ocupació en planta, recuperar part 
de les alineacions antigues, tapar la migera de l'edificació 
de set plantes i reduir les altures a 2 i 3 plantes. Esforç 
potser inútil, puix que a la vila, ja destruida, ni 
arqueologia es pot fer, quan les restes antigues se'n van 
amb els camions de runes. 
 
TOPONÍMIA 
 
El nom oficial d'aquesta plaça fou el de Marcelino 
Menéndez Pelayo (Santander, 1856-1912), historiador de 
la cultura. El nom popular més arrelat ha estat el de plaça 
de la Fruita. Amb aqueix nom la cita Fuentes el 1887 i 
Ibarra el 1895. I és el que tingué oficialment fins a el 
1912, quan l'Ajuntament decidí canviar-li el nom. 
Gozálvez cita un document on l'anomenen plaça Vella, 
nom que sembla que fou prou corrent. Ramos i Ibarra 
assenyalen que aquesta fou la primitiva plaça Major i fou 
coneguda amb tal nom. També, en anar formant-se 
extramurs la plaça de Baix al segle     XVIII, hom parlava 
d'aquesta com de la plaça de Dalt.  
 
CRONOLOGIA 
 
s.  XIV 
Durant aquest segle, segons Ibarra i Ramos, el Consell 
d'Elx no tenia un local propi. Les reunions es celebraven a 
Santa Maria, a la Calaforra o en un dels pòrtics de la plaça 
de la Fruita, que aleshores era plaça Major. Ramos 
puntualitza que "en un banc, sota un arbre i davant del 
poble, tractaven els assumptes pendents".  

Segons Gozálvez, al s.  xiV destacaven dues places dins 
el recinte murat: la de Santa Maria i la de la Fruita. 
Aquesta era la Major o la de la Vila, i tenia porxes amb el 
sostre de fusta. 
1441 
Edificació de la torre del Consell. 
1468 
Ramos conta que el Consell li pagà un quinset a En Benet 
Ferriol per una càrrega de jonc que portà la vespra del dia 
de la Pàsqua de Pentecosta. Aquest jonc es destinava a 
enramar la plaça de la vila, com era costum en les grans 
celebracions, especialment el Corpus. 
s.   XVI 
Segons Ramos, amb la fi de millorar els edificis de la casa 
de la Cort i la Presó, el Consell vengué la càrcer del carrer 
Major i comprà "les cases de la vídua de Blasco", que 
estaven en la plaça de la Fruita, "a juí i satisfacció del 
Justícia, dels Jurats i d'alguns prohoms". Així es fundà la 
presó de la Cort. 
1547 
S'acabà de construir la Cort de la plaça de la Fruita. Ibarra 
diu que "l'obra era de pedra picada i es van fixar en la 
portada les armes de la vila". 
1596 
Segons Gozálvez, s'aconseguí l'enderroc dels porxes que 
existien enfront de quatre cases de la plaça Vella o de la 
Fruita. 
1613 
El Consell comprà i enderrocà cinc cases de la plaça 

Vella. 
1766 
El Consell acordà que es vengueren a la plaça de la Fruita 
les pebreres i les verdures i que es posaren en les portes 
de les cases i pegades a les parets, sense perjudicar els 
veïns ni el trànsit dels carrers. 
1773 
El 3 de maig, segons Ramos, el Consell parlà de la 
necessitat de reparar la "presó dels Alcaldes", vora 
l'Ajuntament. Ramos diu que a finals del segle     XVIII ja 
no s'utilitzava per la humitat que tenia i les dolentes 
condicions en què es trobava. 
1790 
S'acordà instal·lar en la plaça de Dalt, prop de la cisterna, 
unes piques per a aigua. Conforme Elx havia anat botant 
la muralla cap al sud, el mercat que hom celebrà durant 
tota l'edat mitjana a la plaça de la Fruita anà passant a la 
plaça de Baix.  
1845 
Madoz dóna una notícia de gran interès. En parlar de les 
places d'Elx, diu que la de la Fruita "és de figura irregular; 
té una font al voltant de la qual es veuen alguns arbres; és 
notable la carnisseria, que fa poc que s'ha recomposat i 
dins la qual està l'escorxador". 
1876 
Ibarra diu que era del 12 d'agost una font que hi havia a la 
plaça de la Fruita. 
1887 
Fuentes l'anomena plaça de la Fruita. 
1889 
Segons Ramos, el 3 de maig es començà a vendre l'aigua 
de la séquia Major en un local construït a ponent de la 
plaça de la Fruita, vora la posada de la Cort. Troneta 
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abandonà així el seu lloc tres vegades centenari al carrer 
al qual li donà el nom. 
1895 
També Ibarra li diu la plaça de la Fruita. Afegeix que era 
l'antiga plaça Major, on hom celebrava el mercat. 
1895 
L'Ajuntament ordenà que el mercat de terrissa fina o pisa 
i d'olleria, fos traslladat a la plaça de la Fruita. 
1901 
S'hi instal·là una de les quatre fonst de l'Alcoraia. 
1912 
El 19 de desembre l'Ajuntament acordà canviar el nom 
d'aquesta plaça; li posà el de Marcelino Menéndez Pelayo. 
Mal fet. 
1913 
Durant les festes d'agost d'aqueix any, foren descobertes 
les noves làpides amb el nom de la plaça. 
1922 
Viatge dels alumnes d'Urbanisme de l'Escola 
d'Arquitectura de Madrid. Un dels exercicis que feren fou 
el disseny d'una font per a la plaça de la Fruita. El 
resultat, molt neobarroc, fou publicat a la revista 
Arquitectura de Madrid. 
1930 
Segons el periòdic Amanecer: "a la casa que posseeix el 
duc de Béjar en la plaça de la Fruita, s'està fent aquest 
dies el muntatge d'un nou col·legi per a primera i segona 
ensenyança". Com ja hem dit, pot ser que aquesta casa 
estigués en la façana de llevant de la plaça. 
1955 
El carrer del Salnitre encara acabava pel nord amb 
atzucac, sense arribar a la plaça de la Fruita. On ara està el 
mercat, hi havia el Pavelló de Verdures; també estava el 
Pavelló de la Carn. En un informe d'abril, l'arquitecte 
municipal dóna ja les línies per a l'edifici monstruós de 
set plantes que es faria devers el 1975 al cantó de la plaça 
de la Fruita i del carrer del Salnitre. 
1970 
Devers aquest any es derrocaren els edificis de la Cort de 

Justícia i de Troneta. 
1977 
El 18 de març, els propietaris dels solars situats a ponent 
de la plaça autoritzaren l'ocupació del solar perquè 
l'Ajuntament instal·làs provisionalment, una nau 
metàl·lica que seria la pescateria mentre es derrocava 
l'antic edifici romàntic i es feia el complexe mercader-
cultural-policial que havia de substituir-lo i ocupar 
totalment la plaça del Mercat. 
1982 
Modificació del PE de la VLV pel que fa als solars de 
ponent de la plaça de la Fruita, on estigué la casa de la 
Cort. S'intenta salvar la imatge de la torre del Consell i 
recuperar parcialment la trama Urbana, la volumetria de 
la vila i les tipologies de l'arquitectura popular Urbana. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Amanecer, 14-9-1930. 
AME, SG. Document sobre el solar de la Casa de la Cort. 
AME, SP. Diferents projectes d'alineacions; PE de la 
VLV original i modificat, amb documentació fotogràfica. 
Anònim: "Los trabajos..”., disseny de la font del 1922. 
Fenoll, R.: Guía..., p. 94. 

Festa d'Elig, especialment el número del 1952, amb una 
fotografia dels palaus del llenç nord de la plaça, de gran 
interès. 
Fuentes, J.: Memoria..., p. 35. 
GEC, vol. ix, p. 792-793. Sobre Menéndez Pelayo. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 30, 31, 33, 42, 56-57 i 186. 
Ibarra, P.: Elche..., p. 153. 
—Historia..., p. 96 i 223. 
Levante, núm. 1, 5-10-1925. Sobre la casa del comte de 
Luna. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 329. 
Ramos, A.: Historia..., p. 128, 129, 279, 337 i 607-608. 
—La industria..., p. 170. 
—Palacio..., p. 33. 
 
Cases pairals, plaça de la Fruita. Vista des de la Llonja de 
l'Ajuntament. Aquests dos dos palaus barrocs foren 
derrocats, el de la dreta, que feia cantonada amb el carrer 
Major de la Vila, a finals dels anys 60 i l'altre cap al 
1975-76. Fotografia de finals dels anys 40 (revista Festa 
d'Elig, any 1952). [p. 134 sup.] 
 
Cases pairals a la plaça de la Fruita, en la raconada del 
noroest. Aquests edificis i el solar de la dreta, també 
ocupat per un palau, van ser derrocats a finals dels anys 
70. Fotografia devers el 1975. [p. 134 inf.] 
 
Carrer del Salnitre. Açò, que fou un atzucac, s'ha 
convertit en l'accés principal a la vila des del sud, 
especialment al Mercat Central, en ser obert devers el 
1960. els solars de la dreta no són edificables segons el 
Pla de la Vessant. Fotografia  del 1982. [p. 135] 
 
Plaça de la Fruita vista des del nord. Al fons està la torre 
del Consell. L'edifici de la dreta trencà l'escala i la 
configuració de la plaça. A l'esquerra està el mercat. 
Fotografies  del 1982. [p. 136 sup.] 
 
Plaça de la Fruita. En aquest solar estigué la Cort del 
Justícia i, més tard, la Troneta de partir l'aigua. Amb la 
modificació del Pla de la Vessant, l'Ajuntament ha 
intentat fer una intervenció edilícia respectuosa amb 
l'entorn i amb la història del lloc. Fotografia  del 1982. [p. 
136 inf.] 
 
Projecte de font per a la plaça de la Fruita, segons els 
alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Madrid (1922). 
anònim: "Los trabajos..”., p. 263. [p. 137] 
 
 
B-9 
DENOMINACIÓ: Casa Pairal 
EMPLAÇAMENT: Plaça de la Fruita, núm. 7 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle    XVII-    XVIII. Derrocada el 1981 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Aquí hi hagué un forn. Des de finals dels anys 70, la casa 
estava deshabitada i la utilitzaven joves porreros i 
pandilleros. L'enderroc no fou per motius de seguretat, ni 
del mal estat de l'immoble, sinó prevenint que s'inclouria 
dins algun catàleg d'edificis protegibles. 
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DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El PE de la VLV ignorà aquest edifici i 
les seues alineacions, eixamplant carrers, desfent racons i 
endreçant línies tortuoses. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest deu ser l'edifici citat al periòdic Levante com "la 
casa del racó de la plaça de la Fruita, que era la del comte 
de Luna". Era un edifici de tres plantes, que formava un 
dels àngles de la plaça de la Fruita, concretament el 
noroest, on hi havia un atzucac. En el primer pis hi havia 
dues grans obertures, amb balcons de barana de ferro 
forjat sobre peanya de pedra. Al cantó estava la resta de 
l'escut nobiliari, provablement picat en algun avalot 
antifeudal. Al segon pis hi havia balconets de menors 
dimensions, seguint el model de les cases barroques. La 
casa tenia terrat pla amb una baraba metàl·lica. El cos que 
mirava al riu tenia una coberta a una aigua i estava 
edificat sobre la muralla medieval. Hi havia algunes 
reixes de ferro forjat de grans dimensions, balcons i 
finestretes en una cambra. Els exteriors estaven enlluïts 
d'algeps moré i pintats de color groc obscur els panys de 
paret de la façana principal. L'edifici tenia tot un sòcol i la 
cantonada amb carreus de pedra. 
 
CONTEXT 
 
Aquest fou el darrer palau –a banda de la Casa Capitlar– 
que va perviure en la plaça de la Fruita fins el nostre 
treball. L'edifici, a més del seu valor històric, oferia unes 
interessants vistes des de l'altre costat de la Rambla, sent 
també l'últim supervivent de la imatge de la vila pel costat 
de ponent, que fou tan característica. Les alineacions 
d'aquest palau ajudaven a definir la plaça de la Fruita, 
important enclavament urbà intramurs que ara a 
esdevingut, mercè a les noves alineacions i a l'obertura 
del carrer del Salnitre, un mer encreuament de carrers. 
 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici nobiliari seguia les invariants de 
l'arquitectura residencial barroca d'una certa importància. 
Assenyalem les altures diferents de cada planta, l'ús de 
carreus de pedra –cosa poc habitual a Elx– i les reixes, 
que eren d'excepcional importància, amb les curves 
habituals dels treballs de ferro forjat dels segles    XVII i     
XVIII. Aquesta important resta arquitectònica formava 
part del paisatge urbà de la vila sobre el Vinalopó. Al 
dessota estava la muralla. L'acabat exterior, a base 
d'algeps, era el típic de l'arquitectura tradicional de la 
coMarca abans del segle  xiX. L'interior, amb múltiples 
nivells i escales, oferia els típics espais complexos de 
l'arquitectura popular anterior a l'Acadèmia, pròpia dels 
centres històrics d'orige medieval. 
 
CRONOLOGIA 
 
Pels seus elements formals, l'edifici era datable entre els 
segles    XVII i     XVIII. En gener del 1981 fou suprimit 

del pre-Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles i derrocat 
de la nit al matí. No es van salvar –malgrat que el Pla de 
la Vessant obligava al seu manteniment– ni els ferros de 
reixes i balcons, els quals s'emportaren els camions 
rebolicats amb les runes, ni els carreus del sòcol ni la 
maçoneria que formava part de la muralla. Amb la 
complicitat de l'administració desapareixia el darrer 
vestigi històric dels palaus de la plaça de la Fruita. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AACF. Fotografies de l'edifici. 
Castillejos, A.: Arquitectura... 
Gozálvez, V.: La ciudad...,làm. iv-1. 
Levante, núm. 1, 5-10-1925. 
 
Casa pairal, plaça de la Fruita, núm. 7, cantonada. Aquest 
edifici era l'únic que restava de tots els edificis nobles que 
rodejaven la plaça, a l'extrem de migdia del carrer Major, 
i fou derrocat a principi  del 1981. Fotografia del 1979. [p. 
141 sup.] 
 
Casa pairal, plaça de la Fruita, núm. 7. Façana sobre el 
riu, damunt de la muralla de la vila. Fotografia del 1977, 
[p. 141 inf.] 
 
B-10 
DENOMINACIÓ: Edifici de l'Ajuntament (Casa 

Capitular o Casa 
Consistorial) i Torre del 
Consell 

EMPLAÇAMENT: Plaça de Baix i plaça de la Fruita 
o de Dalt 

AUTOR: Sebastià Alcaràs, arquitecte (s.   XVI) i 
Josep Gonzàlvez de Coniedo, 
arquitecte (s.     XVIII) 

ÈPOCA: 1441-1444, 1548-1549, 1790-1792 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Des de la seua fundació al s.  XV, en aquest edifici s'han 
allotjat els òrgans de govern de la vila d'Elx: el Consell 
primer i l'Ajuntament després. En un principi foren només 
la planta baixa de la torre, que era l'arxiu, i la planta 
noble, on està el Saló de Sessions, la part ocupada pel 
Municipi. La resta de l'edifici s'utilitzà com a habitatges 
fins a meitat del s.  XX, quan tot l'edifici fou adquirit per 
l'Ajuntament i habilitat per a oficines. A finals dels anys 
70, alguns negociats s'hagueren de traslladar a un 
entresol, a l'altre costat de la plaça de la Fruita. 
Actualment s'espera ocupar l'edifici que farà una empresa 
bancària al solar de l'antiga casa de la Cort del Justícia. 
Ara (1983), l'edifici està distribuït com segueix: al cos de 
ponent, l'oficina de Rendes a la planta baixa, l'Alcaldia al 
primer pis i el saló de Sessions al segon. Al cos de llevant 
està Dipositaria a la planta baixa, Intervenció al primer 
pis, Secretaria General al segon i l'Oficina Tecnica i el 
Negociat d'obres a la planta noble, comunicada amb el 
saló de Sessions per damunt de la Llonja. A les golfes ha 
estat l'arxiu que, a finals  del 1982, s'està traslladant al 
nou edifici fet sobre el solar del convent de Sant Josep. 
 
DADES JURÍDIQUES 
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La Casa Consistorial és propietat del Municipi, en qualitat 
de bé de servei públic. Nogensmenys, no té cap protecció 
específica ni està inclosa en cap conjunt declarat 
històrico-artístic. El PE de la VLV incloïa l'Ajuntament 
com edifici d'interès històrico-artístic o pintoresc d'àmbit 
local, però deixava el camp lliure a la destrucció, doncs a 
la norma 2.8.3 especificava que "s'hauran de restaurar, i 
conservar íntegrament en les seues possibles ampliacions 
[!] les reixes de gran valor històrico-artístic que té en les 
façanes, les quals podran ser col·locades de forma distinta 
a com estan ara, sempre que siguen visibles". En 
qualsevol cas, la reducció de l'àmbit del pla en el moment 
de la seua aprovació, deixà l'Ajuntament fora del seu 
abast. Hi ha la determinació del PGOU del 1973 sobre les 
muralles de la vila, però no oblidem que el seu sentit 
proteccionista s'acaba després que siguen dibuixades i 
fotografiades. La possibilitat de derrocar-les està 
continguda al mateix pla. Actualment, finals del 1982, 
l'Ajuntament està tramitant la declaració monumental 
amb un caràcter provincial. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'Ajuntament té una planta aproximadament rectangular, 
molt allargada, que dóna orige a dues façanes paral·leles 
(la del nord a penes visible) en els dos costats majors del 
rectangle. Aquesta organització en planta és conseqüència 
de la seua situació damunt la muralla de la vila, a un 
costat i a l'altre de la Porta de Guardamar i la torre del 
Consell. 
L'edifici es composa de tres cossos verticals, un central i 
dos laterals, diferents entre si des d'un punt de mira 
estructural, formal i constructiu, la qual cosa es reflexa en 
les façanes. El cos central és l'antiga torre del Consell i 
consta de tres elements bàsics agrupats verticalment: en la 
part inferior, en la paret de carreus, s'obri un arc, darrere 
el qual està la Llonja, nom que hi ha qui pensa que es 
referia a una llonja o galeria gòtico-renaixentista oberta en 
el cos de ponent, mirant a la plaça de Baix. Per sota 
d'aquest arc, i després de travessar la Llonja, s'entra a la 
vila pel sud des del segle  XV. Actualment només poden 
passar transeunts, però no vehicles. En el centre de la 
façana del migdia de la torre hi ha un gran balcó de ferro 
forjat idèntic als que hi ha en la mateixa altura als cossos 
laterals. Tots ells corresponen a la planta noble. Les 
portes que hi donen sortida s'adornen amb uns guardapols 
renaixentistes formats per dos caps envoltats de motius 
vegetals. En la part superior hi ha una galeria oberta 
formada per un seguit d'arcs de mig punt de petites 
dimensions. El cos de llevant té quatre plantes i el de 
ponent tres. Tampoc no tenen la mateixa llargària. 
Aquestes lleugeres asimetries foren sàviament tractades al 
segle     XVIII i passen desapercebudes en una lectura 
superficial de l'edifici, doncs la imatge que dóna és la de 
ser simètric. Per a aquesta uniformació fou bàsica la 
col·locació de dues tires d'arquets, una a cada costat, i la 
unificació de les cornises que creuen tot l'edifici per dalt 
dels guardapols i el conjunt dels balcons.  
Abunden els motius de ferro forjat adornats amb ferros en 
espiral, tant a les baranes i peces de manteniment de les 
peanyes com a les reixes de les finestres, especialment a 
la planta baixa i a les façanes posteriors. Alguns d'ells 

foren incorporats amb les reformes dels anys 40 per a 
habilitar tot l'edifici com a oficines. La façana principal és 
la que mira a la plaça de Baix, a migdia, fora de la vila, i 
és la que ha estat més cuidada al llarg dels segles. A la 
planta baixa, a les parets d'allò que fou l'arxiu, hi havia 
diversos fragments d'escultures, làpides i columnes 
romanes encastades en la fàbrica d'obra, que foren 
celebrats per Laborde, Cavanilles, Madoz i els dos Ibarra. 
Després de la modificació dels anys 70, algunes 
d'aquestes peces no han tornat al lloc on estaven i les que 
ho han fet estan rodejades amb un filet de pedra artificial 
que els fa de Marc. També hi ha en aquesta façana 
diversos escuts nobiliaris: el principal està sobre l'arc 
d'entrada a la vila i és l'escut reial amb el toisó d'or. La 
corona i el toisó foren mutilats amb l'adveniment de la 
Segona República Espanyola. Segons Ramos, l'escut que 
hi havia en la casa de la Cort del Justícia, que 
representava l'escut de la vila d'Elx, està en l'interior de la 
Llonja. Pot ser que siga el que està emMarcat per la 
façana barroca, o algun dels de la façana. També hi ha 
diverses làpides commemorant efemèrides, com ara una 
predicació de Sant Vicent Ferrer. Una altra assenyala la 
capçalera de Partit Judicial que ostenta la vila d'Elx. En 
definitiva, aquesta façana era l'aparador del poble, on 
s'inscrivia tot allò digne de saber-se i on s'encastava tot 
allò digne de mostrar-se.  
De la façana del nord només es veu la part de la torre, 
doncs les altres parets queden amagades darrere les cases 
i en la part de baix, on estava la muralla, no hi havia tal 
façana. Un tros de la part de ponent, però, és visible 
després de l'enderroc de les cases de la Cort i de Troneta i 
mostra unes bones reixes de ferro forjat. A la paret de 
ponent, que dóna a l'exterior, hi ha també quatre reixes de 
ferro forjat, dues d'elles en pit de colom, que corresponen 
als salons de Sessions i d'Alcaldia. Una modificació del 
Pla de la Vessant, preveu que aquest pany de paret quede 
com una façana per damunt de l'edificació que té al 
davant. La façana posterior a la torre a penes té obertures i 
quan n'hi ha estan cobertes, protegides amb reixes. 
Aquesta façana és tot un llenç de paret llis, de gran 
elegància i contundència. 
L'obra de l'edifici consistorial quedà exteriorment de 
carreus després de la intervenció del s.     XVIII. La pedra 
era arenisca i tenia tonalitats ocre i daurada com l'algeps. 
La darrera reforma, en aplacar amb pedra blanca els 
cossos laterals, acabà amb aquesta característica 
cromàtica. Es mantingué només el color daurat original en 
el tros corresponent a la torre del Consell on es deixà a la 
vista la pedra original i es tractà adequadament.  
Respecte a l'interior hi ha poca cosa que dir. Es troba molt 
modificat per les intervencions dels anys 60 i tan sols 
s'endevinen els arcs diafragma de l'arxiu en la planta 
baixa del cos de ponent i un tros de la muralla en la part 
posterior de la tercera planta del cos de llevant. Tenen 
interès el saló de Sessions i l'Alcaldia, amb fustes 
envernissades i pintades de color fosc, obra probable de 
finals del segle XIX amb un agradable aire vuitcentista. 
La planta noble té un bom enteixinat de fusta. Per sota, al 
saló de Sessions, hi ha cartonatges amb el nom d'il·lictans 
il·lustres. Molt destacables és l'obra gòtica de la Llonja, 
en la torre del Consell, amb tres magnífiques voltes 
ogívals, tota de pedra. Els capitells d'on arranquen els arcs 
estan adornats amb figures i fullatges, alguns en mal estat 
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de conservació. Dins de la Llonja, a ponent, està la 
portada barroca de l'escala que puja a l'Alcaldia i al saló 
de Sessions, amb figures geomètriques i motius vegetals 
abundants, i una representació de l'escut d'armes de la vila 
d'Elx en la part superior. 
 
CONTEXT 
 
La façana de l'Ajuntament que mira a la plaça de Baix 
està envoltada de bons edificis de començament de segle, 
formant un interessant conjunt amb el pont Nou i la 
Corredora. Algunes d'aquestes edificacions foren 
substituides per cases de pisos els anys 60 i 70. hi 
destaquen, negativament, la que hi ha immediata a 
l'Ajuntament pel costat de llevant i la casa de l'angle del 
sudest, on estava l'hotel Comercio, un edifici que sembla 
ser que tenia interès. La façana que mira a la plaça de la 
Fruita estava envoltada d'edificis nobiliaris i arquitectures 
populars, totes les quals han desaparegut, a excepció dels 
edificis adossats a la part de darrere del mateix 
Ajuntament.  
La Llonja, que permet el pas entre ambdues places, és un 
element de gran rellevància Urbana i de gran qualitat 
ambiental. Molta importància tingué la imatge de la torre 
del Consell per al poble d'Elx, doncs la seua gran altura la 
feia visible des de molts llocs de la ciutat i del camp. Les 
determinacions del planejament dels anys 60 acabaren 
amb aquestes vistes en permetre desmesurades altures per 
al centre històric. Només des de l'altre costat del pont Nou 
es veu encara la torre del Consell destacant per damunt 
dels edificis. El PE de la VLV permitia unes altures que la 
tapaven per complet. Una modificació tramitida per 
l'Ajuntament el 1982 intenta mantenir aquesta imatge 
Urbana i aconseguir una arquitectura historicista d'una 
certa dignitat formal que enllace amb l'arquitectura 
tradicional de la vila. 
 
TIPOLOGIA 
 
De la façana del nord de la torre del Consell hom no feia 
cap ostentació pel seu caràcter d'intramurs, per la trama 
Urbana que la rodejava i pel desenvolupament cap al sud 
–cap a fora– de la ciutat. Per aquest motiu s'hi conserva 
encara una estructura molt aproximadament medieval: 
llenços de paret llisos, obertures escases –només hi ha una 
finestra enmig– i, protegint-les, reixes de ferro forjat. Hi 
destaca el mur, fet de carreus. Els dos costats de la paret 
del nord estan acabats amb enlluït d'algeps o de cement. 
Tant les reixes com la volumetria responen a l'esquema de 
l'arquitectura tradicional Urbana d'Elx anterior a l'invent 
de les migeres per la burgesia romàntica i privatista. 
Contrastant amb la façana del nord, la del sud, 
pràcticament barroca en la seua totalitat, ha estat objecte 
de constants preocupacions formals per part de les 
diverses corporacions. Aquí és barroca la situació de les 
obertures, de les portes i dels formosos balcons de ferro 
forjat. Són barrocs els materials i els pinacles que hi 
havia. Però, sobretot, ho és la disposició escenogràfica, 
amb una clara voluntat de simetria, que amaga la 
asimetria real. Només la galeria oberta en la part superior 
de la torre, amb arquets de mig punt, repetida als dos 
extrems de l'edifici, aporta un element compositiu 

renaixentista. També els baix relleus dels guardapols 
central són un motiu renaixentista de gran interès. 
De la repercusió Urbana de l'edifici hi destaca la bona 
solució de les escales (una barroca i l'altra castissista) que 
donen a l'interior de la Llonja, espai cobert i protegit que 
esdevé una ampliació de l'espai urbà. Una reforma 
projectada el 1970 hauria acabat amb l'edifici d'haver-se 
dut terme. El reduït pressupost, per fortuna, la deixà en 
una mera reparació. D'aquesta reforma és discutible la 
desaparició del rellonge en la seua posició central (per bé 
que es recuperà la galeria d'arquets) i l'aplacat de pedra 
blanca dels dos cossos laterals que, amb el temps, es 
floreix, s'emBruta i es fa negra, però no pren color daurat. 
És curiosa i té interès la medievalista finestra o espitllera 
de nova planta amb la qual s'intentava il·luminar l'escala 
de ponent. Amb aquest estil, fill de l'expressionisme i de 
l'arquitectura historicista italiana dels anys 60, es volia 
revestir tot l'edifici. La restauració de la torre i 
l'alliberament de la galeria renaixentista, foren un encert. 
 
 
CRONOLOGIA 
 
Des del segle  XV han estat nombroses les obres 
d'ampliació i de reforma de la Casa Consistorial. 
Bàsicament, podem considerar que l'obra incial és del s.  
XV i estava feta sobre la muralla medieval de la vila. Al 
s.     XVIII se li donà la forma definitiva que és, 
aproximadament, la que té en l'actualitat. Durant el s.  xiX 
anà degradant-se paulatinament i durant el s.  XX arribà a 
ser una ruïna física. Els darrers quarant anys ha tingut 
grans modificacions, incloent l'enderroc de gran part de la 
muralla medieval encastada en les parets posteriors i 
l'habilitació del conjunt per a oficines. Durant els anys 70 
s'ha reparat l'exterior, alliberant la llongeta renaixentista 
de dalt de la torre de l'obra afegida a principi de segle. 
 
s.  XIV 
El Justícia administrava en l'edifici anomenat la Cort que 
Ibarra ja situa en aquest segle a mà esquerra pujant per la 
Llonja. 
1370 
Segons acta capitular del 4 de juny, aquest any ja existia 
una torre del Consell que, segons Navarro, devia ocupar 
un emplaçament diferent de l'actual. 
s.  XV 
L'obra d'aquest segle, segons Navarro, consistí en un 
llonja de planta rectangular (actual oficina de Rendes) 
franquejada a llevant per un portal, sobre el qual es 
disposaren la sala del Consell, l'arxiu i l'oratori, del que 
només el trànsit gòtic ha subsistit parcialment. 
1400 
En la sessió del 12 de juliol, a la vista que "la sala de la 
torre del Consell" tenia perill "de caure's per raó de l'arc i 
d'estar mal coberta", el Consell acordà "adobar e obrar 
aquella segons se pertany". S'acordà cobrir-la amb fustes i 
teules de València col·locades sobre una jàcena i damunt, 
trespol. Li fou encomanat l'encàrrec a En Ferran Peres, 
veí de la vila d'Elx. Navarro suposa que tota aquesta 
notícia fa referència a l'altra torre del Consell, ja citada el 
1370. 
1420 
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Segons Fuentes, el Consell i els justícies determinen 
establir-se en un local convenient, adoptant amb tal fi una 
de les torrasses del costat noroest de la muralla, on el 
1420 començà a construir-se l'edifici titolat aleshores Cort 
del Justícia. Ibarra i Ramos situen aquesta construcció a 
meitat del segle   XVI. 
1433 
Tormo i Fuentes suposen que aquest any es començà a 
construir la torre del Consell "per a complementar la Cort 
del Justícia" per Bartomeu Vidal. Tormo suposa que 
s'acabà el 1442. 
1441 
Data habitualment acceptada pels investigadors per a 
l'inici de les obres de la torre. Ramos diu que aquest any 
es construí la torre del Consell, que complementava la 
Cort del Justícia, i que Bartomeu Vidal, pedrapiquer 
d'Alacant, concertà la construcció de la torre nova de la 
Llonja fins a la primera coberta, a preu fet, per la quantitat 
de 3.500 sous. Gozálvez suposa que aquesta torre venia a 
remplaçar la de l'antiga muralla i que fou reedificada 
damunt de la Llonja o porta de Guardamar pel mal estat 
en què es trobava la sala de la torre anterior. Navarro, en 
canvi, diu que aquest és el de l'inici de la torre del 
Consell, però, segons ell, les actes municipals no indiquen 
cap motiu. L'obra fou iniciada sota la direcció d'un 
mestre. L'obra fou iniciada sota la direcció d'un mestre 
d'obres desconegut, mestre Beiam, veí d'Onda, qui el 14 
d'agost del 1441 signà el contracte de construcció. 
1444 
Segons Navarro, amb les obres s'havia arribat ja a la 
coberta. El Consell del 12 de juliol d'aquest any ordenà 
que foren fetes portes noves al portal Nou, per un tal En 
Joan, de feina fuster, veí d'Alacant. S'ordenà que es 
compràs la fusta necessària de València. Fuentes, Ramos i 
Gozálvez donen aquest mateix any per a la col·locació de 
les portes de la fortalesa. Ibarra, el 1895, deia que aquesta 
era la data de les portes de la Llonja, però de "les velles, 
les anteriors a les d'avui". 
1464 
Segons Ramos, es construí l'arxiu, vora la Llonja. 
1469 
Segons Ibarra fou aquesta la data de construcció de 
l'arxiu, vora la Llonja, a ponent, amb arcades de mig punt. 
1481 
El 8 de novembre es reuniren en la sala de la torre del 
Consell el justícia d'Elx, els jurats, el síndic, el batlle i 
altre nobles senyors, fidels al Càrdenas, per a celebrar 
l'acte de la presa de possessió d'Elx pel senyor feudal 
Gutierre de Cárdenas, castellà. Als representants del seyor 
li foren entregades la vara de batlle i les claus de l'alcàsser 
i de la Calaforra. Dia de trista memòria. 
1493 
Segons Ibarra, aquest any el comanador de Barcelona 
donà permís per a fer el saló on s'havien de celebrar els 
consells. S'hi pujava "per una escala deficient i dolenta, 
construida a l'exterior". 
1547 
Segons Fuentes, el 13 de novembre hom construí la 
portada principal de la casa de la vila o cort del Justícia, 
"posant en ella, entre artístics cartonatges, l'escut 
nobilíssim d'Elx". Aquesta data coincideix amb Ibarra 
(veure l'apartat de la plaça de la Fruita). 
1548 

El 3 d'agost, els mestres Antoni d'Anton major, Sebastià 
Alcaràs i Antoni d'Anton menor, pedrapiquers, veïns de la 
ciutat d'Alacant, signaren els "Capítols de l'Arrendament 
per a rematar l'obra de la torre de la Casa Capitular". 
Aquesta obra s'havia d'acabar en tres anys, i els mestres 
havien de fer "una estança a sala sobre la Llonja, desfent 
totes les tàpies que estan damunt el terrat". L'obra devia 
ser "de pedra picada per la part de fora i, per dins, de 
maçoneria de quatre pams de grossos, ben lligada i forta 
d'argamasa, i assentada la selleria [sic] conforme a la torre 
de Sant Salvador". A la part de migjorn hi havia d'haver 
"finestres i a la part de tramontana, una finestra de nou 
pams d'ample i dotze d'alt, poc més o menys". Havien de 
fer "un portal de sis pams d'ample a la paret de 
tramontana i un altre a llevant de cinc pams d'ample, amb 
l'altària [sic] que se'ls done". Havien de fer una capella de 
pedra picada a la paret de llevant. Havien de fer, "on se'ls 
assenyalàs un caragol de pedra picada per a pujar a la 
cobertura de damunt de la sala [... i] enmig de les finestres 
unes armes amb ses vestions [sic]". Finalment "havien de 
pujar damunt la coberta quatre pams o més d'apitrador uns 
arquets per a fer una falsa coberta. Segons Navarro, el 
projecte era del mateix Alcaràs. Navarro interpreta que 
era un projecte que tendia a convertir el conjunt de la 
Llonja i de la torre en un palau renaixentista, en 
perllongar la sala del Consell per damunt de la Llonja, 
elevant la torre i coronant-la amb una galeria oberta 
comunicada amb la resta de l'edifici mitjançant una escala 
de caragol, avui destruida en la part inferior però la part 
de la qual encara es conserva. Es feren també en aquesta 
època els guardapols de les finestres centrals, els escuts i 
els arcs d'ingrés al trànsit. 
1565 
És del 9 d'abril el Memorial i Condicions amb els qual els 
magnífics justícia, jurats i síndic de la vila d'Elx i Joan 
Rodríguez, mestre d'Oriola, tactaren la construcció de la 
sala del Consell, últimes de les obres projectades per 
Alcaràs. Navarro suposa que aquesta obra o ampliació 
s'acabà el 1567, data que dóna Sanz. Navarro assenyala la 
construcció posterior, sense datar, de la presó de la ciutat 
en un fals trespol entre la Llonja i la Sala del Consell 
(presó que deu ser l'actual Alcaldia. Fa estrany, de tota 
manera, que en aquest espai de 4 o 5 metres d'altura 
pogués haver-hi un "fals trespol". 
1567 
Sanz escriu que "aquest edifici i torre de l'Ajuntament 
s'acabà el 1567. És l'obra de pedra picada". 
1586 
Segons Ramos, aquest any els sastres i els calceters, 
constituïts en gremi, demanaren al Consell que els cedís 
la capella de Santa Maria Magdalena que hi havia sobre la 
Llonja, ja que havien elegit aquesta santa com advocada 
de la institció. Supose que es refereix a la Llonja de 
l'Ajuntament. 
1588 
Sitiada del 5 de febrer. "Atés que sent la torre vella molt 
arruinada i podria fer caure i faria molt dany, s'ordena als 
mestres Miquel Sànches i Antoni Anton que facen visura i 
miren l'expedient que es puga prendre”. Navarro 
interpreta que aquesta inspecció es deu referir a la torre 
preexistent. Ramos diu que es prengué l'acord d'esmotxar 
la torre vella i fer l'obra de la falsa coberta de la sala, 
donant-li entrada per fora del mur. 
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1597 
Del 20 d'abril és la butla Pontíficia de Clement VIII que 
autoritzà a celebrar missa en la Casa Capitular. Segons 
Fuentes, amb aquesta "gràcia d'Oratori, es féu en la casa 
de la vila, vora la sala Capitular, un bonic oratori dedicat 
a la Mare de Déu de l'Assumpció". Abans de la reforma 
del 1885 estava col·locat en el cos de la dreta. 
1613 
El Consell vengué el tros que hi ha entre la torre del 
Consell i la de la Vetlla, "fins el cantó de la torre del 
Rellonge", amb la condició que no poguessen alçar-se 
edificis amb les cobertes més altes que el pis de la sala del 
Consell. 
1621 
El 4 de febrer, "descobrint uns fonaments en mig de 
l'Alcúdia", es van trobar una pedra picada de cinc pams 
d'altura i tres d'amplària dedicada a Tito Statilio. El 
justícia i els jurats manaren que es posàs en la paret de 
l'arxiu, en la plaça Major, vora una altra pedra que estigué 
en la plaça de la Mercè, on la va veure Cristòfol Sanz, fins 
aquest mateix any del 1621, quan el justícia i els jurats 
manaren també que fos posada en la plaça de Baix. 
Gòmez dóna fe que el 1954 la làpida de Tauro (sic) 
Estatilio estava col·locada en la façana de l'Ajuntament. 
1645 
El Capítol del 8 de març digué que s'havien acabat les 
obres al costat de la sala del Consell. Navarro pensa que 
es referia a la construcció de l'ala de llevant, "sobre unes 
cases de veïns que, en part, subsisteixen incrustades en 
l'edificació municipal, convertides en oficines". Malgrat 
la tardana ocupació municipal d'aquest tros de l'edifici i 
malgrat les negatives valoracions constructives que en fa 
Coniedo, tipològicament tot aquest cos sembla ser de 
nova planta i de concepció unitària, independentment que 
la part de dalt fos del Consell i la de baix de particulars. 
Navarro pensa que amb aquesta construcció es desféu la 
traça de palau renaixentista, "ja que la torre passà a estar 
enmig de l'edifici, tot reMarcant-se el seu caràcter central 
amb la construcció de dues falses galeries als esxtrems 
dels dos cossos". 
1705 
Segons Ramos, el Consell acordà fer una nova escala per 
a pujar al saló de Sessions, però ho impedí la Guerra de 
Successió. 
1719 
El 19 de juliol, el Consell acordà que es fes l'escala nova, 
més ampla que la de caragol, per a pujar a la sala de 
Consell. S'havia de fer "per dins del lloc que ocupa 
l'arxiu" i seria "d'algeps, amb rajola en el pis dels escalons 
i manises en el front". La porta i l'entrada es devien fer 
"per dins la Llonja", de pedra picada. La porta de l'escala 
devia fer-se "amb algun adornament". L'obra la féu el 
tallista il·lictà Vicent Castells. D'ella opinà el Consell 
"que s'ha procurat en el seu entallament el major encert i 
primor, de lo qual se li ha seguit [a l'autor] molta pèrdua 
en el seus continus jornals". Per aquest motiu, i com 
sembla que es va quedar content, el Consell recompensà 
el tallista. Fuentes diu que la nova porta i escala principal 
fou completada amb una barana de ferro, molt ben 
treballada, que encara estava el 1887.  
Segons Ramos, com que la "sala on es celebraven els 
capítols i les juntes de propis i es rebien les visites que 
passaven per les viles, estava indecent, sense esterar, ni 

encerar i sense vidres", s'acordà "que se li posaren estores, 
que s'enceràs i que es posaren vidres i cortines en les 
portes i les finestres".  
1720 
S'acabà la façana de la Llonja de la nova escala exterior. 
El 4 de gener es cremà la sala Capitular, per haver-se 
encés les xemenies de les casetes de baix del saló, per la 
part del nord. D'aquest incendi dóna compte l'acta del 13 
de gener. Gran part de la sala del Consell va ser destruïda. 
També la coberta. Segons Ibarra es van cremar documents 
valuosos. La reconstrucció li va ser encomanada a 
l'arquitecte trinitari Fra Francesc Raymundo, aleshores 
mestres major de Santa Maria, i fou realitzada pel mestre 
Mateu Aznar. 
1722 
S'acabaren les obres de reconstrucció de la sala del 
Consell i de l'arxiu. Francesc Martínez, serraller, féu la 
barana de l'escala. 
1735 
S'havia de refer la barana de l'escala, ja que tenia perill de 

caure. 
1746 
Ramos, estranyament, dóna aquesta data per a l'acord de 
"canviar l'escala, fent-la per dins, amb portada a l'interior 
de la Llonja". 
1747 
Fou construït el retaule de l'oratori de l'Ajuntament. Ibarra 
cita nombroses pintures, algunes de gran valor, segons ell. 
Del 6 d'abril és l'acord de fer un "retaule decent per a una 
sala de la Casa Capitular". El retaule tendria un retrat de 
la Mare de Déu de l'Assumpció i devia fer-se "aprofitant 
les moltes taules del magatzem de la fusta de l'obra de 
Santa Maria". El retaule s'havia de col·locar on hi havia 
una reixa que mirava al nord, reixa que s'utilitzaria "per al 
saló de fora que no en té". La mancança de solidesa dels 
murs continguts a l'Oratori féu que s'hagués de reparar 
l'edifici, cosa que realitzà Tomàs Terol. 
1749 
S'acabà la reforma de Terol. 
1765 
El 28 de gener es llegí una relació signada per l'arquitecte 
Marcos Evangelio sobre les obres que calia fer a la Casa 
Capitular i a l'arxiu. 
1766 
El 13 d'abril hi hagué un motí contra el duc i a favor del 
rei. Fou destruït l'escut d'armes que el duc tenia en la Casa 
Consistorial i fou col·locat el del rei. 
s. XVIII 
En aquesta època, segons Ibarra, l'Ajuntament tenia un 
"departament" en el propi edifici del Consell destinat a 
celebrar les representacions de còmedies, sainets i tota 
classe de farses. Els còmics i farsants que ocupaven 
aquesta sala devien pagar una quantitat destinada 
generalment a finalitats benèfiques. 
1771 
El Consell es dirigí a l'intendent general del Regne perquè 
trasmitís al Consell de Castella un memorial sobre el 
perill que amanaçaven la Casa Capitular i la muralla i la 
necessària restauració de l'obra. 
1785 
Un reconeixement fet el 31 d'agost per Felip Garcia, Joan 
Martínez Porras, Miquel Herèdia i Joaquim Irles 
determinà el tancament de la Sala del Consell. 
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1786 
El Consell de Castella aprovà que s'hi feren obres de 
reparació. Aquestes obres foren adjudicades a Felip 
Garcia i Joaquim Irles, i es limitaven als tirants de la 
muralla, la consolidació dels cantons de la torre i la 
reparació dels trespols. La certificació base d'aquesta 
intervenció fou signada el 29 d'agost del 1785 i fou vista 
en capítol del 16 de gener del 1786. Fou feta pels quatre 
"maestres arquitectes" citats més amunt i bàsicament deia: 
"La part del nord de la muralla, que serveix de trànsit a la 
presó de la torre del Rellonge, es troba desenllaçada de les 
Obres de les Cases Capitulars, amenaçant ruïna. Estan 
consentides les obres de la torre. S'han afluixat les 
rastellades, els salmers i les claus de pedra dels finestrals 
de l'última coberta. Les tres jàcenes que la mantenen estan 
fora dels seus extrems. S'han de fer de nou els pilars que 
reben aquestes jàcenes. Hauran de condemnar-se tots els 
arquets que es troben en dita coberta, deixant només els 
dos d'enmig. La coberta de la torre i el saló principal estan 
exposats a moltes desgràcies. Per a evitar-les cal derrocar 
tot el paretó que rodeja la coberta i refer-lo. El floró que 
està fomat en una volta de quatre punts en l'escala 
principal amenaça ruïna. Per a remeiar-ho, es fa precís 
derrocar-la i tornar-la a fer deixant-la en cel-ras. Per a 
evitar desgràcies, s'ha de treure l'altar de la Mare de Déu 
de l'Assumpció que es troba en la segona peça de dites 
Cases Consistorials, com també les prendes que hi ha i es 
tinguen tancades les portes sense permetre cap entrada ni 
comunicació”. 
1790 
Fins aquesta data es perllongaren les obres començades el 
1786. Aquest any, el Consell de Castellà donà diners per a 
reparar l'edifici. Antoni Santa preparà la modificació de 
les finestres del cos alt, Agustí Jover i Ignasi Zaragoza, 
els balcons de ferro; Ginés Irles fou contractat per a 
arreglar la façana. Ibarra dóna aquest any per a la 
col·locació del conjunt dels balcons de l'edifici.  
El 19 d'octubre, l'intendent general del Regne li encarregà 
a l'arquietce Josep Gonzàlvez de Coniedo que "formàs un 
plànol de tota l'obra que composava les Cases Capitulars 
de la vila d'Elx" i les reformes necessàries. L'informe, 
amb data del 26 de novembre, conté una descripció de 
l'edifici i una valoració de les obres molt completes. 
Segons Navarro, Gonzàlvez formà "dos dissenys de 
l'edifici: en un manifestava l'estat de l'obra i en l'altre 
demostrava com podia quedar segons el seu sentir". Però 
allò més important és que donà el vist i plau a les 
despeses fetes en l'obra, i que es veu que a Castella 
preocupaven, sent de l'opinió que s'acabaren les coses que 
mancaven per fer. El seu projecte, deia, llevant-li 
importància, era per a seguir-lo més endavant. Fet i fet el 
projecte de Coniedo és una escenografia academicista on 
destaca la voluntat d'unitat per a la façana de la plaça de 
Baix, en tant que façana-escenari principal i noble. Ignora 
totalment la resta de l'edifici i, especialment, l'existència 
de la façana interior. Del poc realisme del projecte dóna 
idea que el mateix Gnzàlvez adverteix que on les finestres 
no puguen ser "transparents" (no estudia a quins llocs), 
que es facen "fingides". Curiosament, Coniedo considera 
l'ala de ponent posterior a la de llevant. Del seu projecte, 
Navarro diu que només es féu el gran balcó del cos 
central, però ja apareix al plànol d'estat actual fet per 
Coniedo. 

1792 
Ibarra dóna una estranya notícia arreplegada també per 
Ramos. Diu que aquest any es féu l'escala acordada en 
1746, interior, d'accés al saló dels Consells, (que Ibarra el 
1895 diu que és "l'actual") prenent un tros "de l'arxiu, que 
fou dipòsit de gra". Aquesta escala fou "solada amb 
tauletells". Diu que la portada de l'escala és també 
d'aquest any. Contradictòriament, amb aquesta dada (que 
supose errònia) ja estava construida una escala interior 
idèntica a l'actual, quan el 1790 Gonzàlvez féu els seus 
plànols. 
1812 
Segons Ramos, el 10 de febrer l'Ajuntament acordà que 
foren retirats tots els escuts del comte d'Altamira que 
encara es veien als passatges públics d'Elx i es citava, 
concretament, el del "frontispici de les Cases 
Consistorials". Al seu lloc, devien ser col·locades les 
armes de la vila. 
1829 
El 21 de març va haver un fort terratrèmol que danyà 
greument l'edifici de l'Ajuntament. Es van desprendre 
alguns carreus dels paretons dels terrats i, pel perill en què 
quedaren, hom manà que s'enderrocaren del tot. Hi havia 
molts clevills per totes les parets. L'edifici quedà 
inhabitable durant molt de temps i, mentre duraren les 
reparacions els capítols es celebraren en la casa d'en Joan 
Roca, llogada per a tal motiu. 
1833 
L'Ajuntament acondicionà com a teatre el local de l'arxiu, 
que després fou graner, de la casa Consistorial, donant a 
la plaça de Baix. Segons Ramos, la primera comèdia fou 
representada el 15 de setembre. Hi actuaren diverses 
companyies de còmics d'Elx i Alacant. Ramos encara en 
parla el 1857 de l'activitat d'aquest primer teatre. 
1839 
En capítol de l'11 d'octubre, segons Ibarra, es féu constar 
que s'havien posat en el saló primer de l'Ajuntament sis 
quadres que procedien del convent de la Mercè i que 
abans estaven en poder del que seria alcalde de Josep Bru. 
1846 
Ibarra diu que aquest any fou construït el local que 
aleshores (1895) ocupava el saló Capitular, potser el 
mateix saló de Sessions d'ara. 
1848 
Aquest any foren reparats els murs extrems de les ales 
laterals i els terrats. S'eliminaren els arcs de pedra de la 
Llonja i de l'Oratori, segons Navarro. 
1849 
Fou col·locat el rellonge de la torre del Consell, per a la 
qual cosa, hom mutilà la galeria renaixentista superior.  
1858 
S'abandonà el teatre de la Casa Consistorial per un de 
fusta que s'havia fet en el pati de l'antic convent de Santa 
Clara. 
1868 
El 29 de setembre, els seguidors del pronunciament del 
general Prim anaren a l'Ajuntament. Van agarrar un 
quadre a l'oli de la reina Isabel II que hi havia al primer 
pis i, des de dalt dels balcons, el tiraren enmig de la plaça 
de Baix. 
1885 
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Sent alcalde Andreu Tarí es va fer una reforma interior de 
l'edifici. Segons Ibarra fou una obra que "millorà les 
condicions de comoditat, no mancant-li bon gust".  
En l'enderroc de la casa que feia cantó amb la Corredora i 
el carrer del Comte aparegué la làpida de la via Hercúlia 
que Ibarra féu posar en la paret de l'arxiu. 
1887 
Fuentes diu que ja no existia l'oratori i que les poques 
restes que quedaven del retaule estaven trencades, tirades 
per les golfes de la Casa Capitular. 
1895 
Segons Ibarra, l'arxiu, després graner i després teatre (ara, 
1982, oficina de Rendes) estava ocupat per "l'Escola 
Superior d'Instrucció Primària". 
1902 
Segons una foto d'Ibarra, la façana de l'edifici encara 
estava en prou bon estat. Entre aquest any i el 1960, la 
degradació de l'edifici fou grandíssima. 
1906 
L'Ajuntament acceptà la proposta del llibreter d'Alacant 
Càndid Garcia i Rivero i li donà els llibres pertanyents a 
l'Arxiu Municipal, que estaven depositats en l'Arxiu de 
l'Església de Santa Maria. A canvi, el llibreter féu pel seu 
compte les obres necessàries per a posar cel-ras i 
prestatges o armaris en les oficines de secretaria i 
comptadoria. Aquest salvatge acte fou, en part, redimit 
per Pere Ibarra, qui comprà gran part de l'arxiu. A la mort 
d'Ibarra, totes les seues propietats i documents històrics 
tornaren al municipi, però no millorà gaire la seua sort. 
1908 
Foren tapats els arquets de la galeria de la torre. Ibarra 
consigna que el 10 de juny "fou mutilat l'edifici capitular i 
es van fer reformes en la façana". 
1911 
El 6 de maig diu Ibarra que es van trobar bales de 
catapulta en la cimentació de la Casa Capitular. Devien 
estar fent-se obres. 
1922 
El 9 de novembre Ibarra consignà la més fosca de les sues 
efemèrides, incomprensible a força de reducció 
telegràfica del llenguatge i de la ironia que, erròniament, 
suposa que entendrà el lector. Diu, traduïda literalment: 
"Les portes de la Llonja [...] estan lletges ¡Pobres 
palmeres!". 
1924 
El periòdic Renovación del 16 de novembre parlava 
d'unes obres que estaven acabant. L'antic arxiu 
s'habilitava per a oficines d'arbitris, comptadoria, caixa i 
retén municipal. Deia també que s'havia obert una escala 
que una els tres pissos de l'Ajuntament, donant "accés 
decent" a les oficines i al saló de Sessions. Se'ns 
informava, finalment, que ja s'estava fent una cambra de 
bany "per a les oficines i el públic". 
1930 
D'aquest any és un "Projecte d'oficines en els salons del 
Principal de la Casa Consistorial". Es tracta d'un deliciós 
projecte art-decó datat en desembre i signat per 
l'arquitecte Serrano i Peral. El projecte comprén la part de 
la planta noble des de l'escala de ponent cap a llevant 
(actuals negociats d'obres i oficina tècnica). S'hi incloia: 
vestíbul, registre, telèfon, quintes, estadística, 
contribucions, sanitat, vies i obres, oficina tècnica i arxiu. 

No estava encara feta l'escala de llevant i hi havia una 
petita escala que pujava a les golfes. 
1931 
El 15 d'abril fou mutilat l'escut que hi ha sobre l'arc 
d'entrada a la Llonja. Li picaren la part de la corona reial i 
el toisó d'or. Els periòdics digueren que fou per ordre de 
l'alcalde republicà, contravenint les ordres del Govern 
central. 
1944 
L'Ajuntament ple del 6 de desembre li adjudicà unes 
obres de reforma de la Casa Capitular als fills de Josep 
Serrano i Quiles. Hi ha plànols de tot l'edifici, molt ben 
fets, amb plantes i seccions. L'obra degué ser d'Antoni 
Serrano i Peral. Es va projectar aleshores l'actual escala 
del cos de llevant que puja fins a les golfes. En un 
esborrany de la memòria es parla que "amb l'adquisició 
per l'Ajuntament de les quatre casetes que existien en la 
planta baixa de l'ala est de la Casa Consistorial, ha quedat 
tot l'edifici lliure de gravàmens i amb la total disposició 
de sol a cel". També s'hi suposa que fou durant l'últim terç 
del s.  xiX "la greu mutilació que patí l'edifici en retallar-
li les cornises i afegir-li en la part alta uns murs d'algeps 
que uneixen a un sol nivell les dues torres laterals amb la 
central, quedant així malparada la façana i perduda la seua 
primitiva silueta". Aquesta desafortunmada intervenció 
degué ser la del 1908. Encara que el comentari no estalvia 
crítiques, no per això l'autor deixa de projectar reformes 
tan destructives com aquella o més encara, del tipus 
d'anul·lar tots els arquets d'un costat o de continuar-los 
per damunt de tot l'edifici.  
1945 
Datat en juny hi ha un "Projecte d'ampliació de les obres 
de reforma i construcció d'oficines de l'edifici de la Casa 
Consistorial". Està sense signar, però les obres les dirigia 
Serrano i Peral. 
Segons la memòria, es projectava derrocar un gros mur 
que formava el costat oest de la torrassa de llevant, amb la 
qual cosa en cada pis es guanyaven 6 m2 de superfície i 
que les oficines formaren un únic saló. Es preveia també 
reformar la pujada de l'arxiu, que "és estreta i molt 
incòmoda". També es canviaria el sostre "d'aquell 
important departament castigat per les goteres, amb greu 
perill per als documents allí guardats". En parlar de les 
obres ja efectuades es descriu la destrossa portada a 
terme: "Ha calgut alterar alguna de les solucions 
previstes: en derrocar murs i llevar paviments, s'han vist 
que eren d'algeps les voltes del soterrani, amb la qual cosa 
s'han hagut de derrocar totalment i substituir-les per 
voltes de rajola de tres rosques. En picar parets per a 
enlluir la part baixa dels murs s'ha vist que, sota els 
enlluïts, existien enfoscats deficients i amb gran humitat; i 
el mur posterior, antiga muralla, que no tenia fonaments. 
Sota el passadís de Calendura s'ha desmuntat part de 
l'antiga muralla, guanyant així dues cambres, una en 
l'entresol que pot dedicar-se a guarda-roba o arxiu i l'altra, 
en la planta baixa, per a eixamplar els locals destinats a la 
guàrdia municipal. En guanyar espai, a costa de la 
muralla, s'han pogut augmentar els serveis higiènics, 
quedant-ne en cada planta un per al personal d'oficina i un 
altre per al públic”.  
També de juny del 1945 és un esborrany a llapis de 
reforma de la façana de la plaça de Baix. El projecte refà 
la llongeta central, llevant-li el rellonge, però derroca la 
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llongeta de ponent, per a fer-li una torreta quadrada, amb 
un rellonge nou. El 4 de juliol s'acordà que "aprofitant la 
modificació total que s'està duent a terme en les oficines 
municpals s'executen les obres d'ampliació i reforma del 
depatx de l'alcaldia, sense subhasta ni concurs, donada la 
necessitat d'acabar les obres abans del dia 12, que 
comencen les obres de la ciutat". 
1946 
La Nova Guia General d'Elx posava entre les obres 
municpals la reforma completa de les oficines de 
l'Ajuntament i les dependències per a la policia 
governativa, guàrdia Urbana i oficina d'abastiments, així 
com la reparació, decorat i mobiliari del saló d'actes i del 
despatx de l'alcalde. 
1947 
Acabades totes aquestes obres i passats els sis mesos de 
garantia, el contratista i l'arquitecte Serrano i Peral 
signaren l'acta de recepció. 
1954 
L'oficina de turisme estava en la planta baixa de 
l'Ajuntament, com diu Gómez en una nota d'editor, en 
donar fe de l'existència al seu costat de la làpida de Tito 
Statilio. 
1956 
Hi ha diversos projectes de restauració de la Llonja datats 
el mes de febrer i aprovats per la Comissió Municipal 
permanent del 14 de març. També és de febrer un 
"Projecte de nova porta d'entrada a les oficines 
municpals" i un "Projecte de nou pavimentat de la 
Llonja". De maig és un projecte per a fer al lloc del retén 
de la guàrdia municipal una oficina d'informació i turisme 
i un excusat públic. Ara hi ha Dipositaria. Tots els 
projectes eran de l'arquitecte Antoni Serrano i Peral. 
Finalment, el mes de novembre s'hi féu un projecte de 
reforma i ampliació de tot l'edifici, afortunadament no 
realitzat, que allargava les galeries laterals de la façana 
del migdia fins a la torre del Consell. Fent-ho per davant i 
per darrere creava un pis nou. El rellotge quedava on 
estava aleshores: enmig dels arquets de la torre. 
1961 
Amb plànols de novembre del 1956 i memòria i 
pressupost del maig del 1961 es féu un "Projecte de 
reforma i ampliació de les oficines de secretaria, 
intervenció i retén municipal". Per a guanyar 35m2 es 
pensà continuar l'enderroc de la muralla i aprofitar l'espai 
ocupat pel gros mur, d'un dos metres d'ampària, en la part 
de darrere de l'edifici. Afortunadament, no es feren les 
obres. 
1969 
Projecte de reforma de la façana i de la torre del Consell. 
1970 
El 5 de novembre, l'Ajuntament Ple aprovà un "Projecte 
de reforma i ampliació de la Casa Consistorial", que, per 
fortuna, tampoc no es va portar a terme. El projecte 
preveia una ampliació en els solars del nord i de ponent. 
La nova arquitectura utilitzava un llenguatge hereu de 
l'Escola de Madrid de principi dels anys 60. El nou edifici 
que es projectava tenia, en conjunt, un planta més que la 
torre del Consell i tres plantes més que la planta noble, 
amb la qual cosa s'ofegava el vell edifici per ponent fins a 
fer-lo desaparèixer. L'interior de l'actual edifici es buidava 
pràctiment del tot per a refer-lo, i es preveien múltiples 
obertures en les parets perimetrals de l'edifici, així com 

diversos elements ornamentals de la façana principal. Per 
fortuna, només es féu d'aquest projecte la finestra 
medievalista a ponent de l'arc d'entrada a la Llonja. 
1972-1979 
Reforma de la façana principal i de la torre del Consell. 
Hom revestí els cossos laterals de la façana principal amb 
plaques de pedra. Es refan les cornisses. Hom lleva el 
rellonge i descobreix els arquets de coronació de la torre. 
S'alleugeren les cobertes, llevant-li pes. En aquesta època 
van desaparèixer de la façana algunes restes 
arqueològiques romanes que estaven encastades en la 
paret. Les que hi qudaren fou perquè no cabien al Museu 
Municipal, i el restaurador tornà a col·locar-les on 
estaven. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"És l'obra [de l'edifici i torre del Consell] de pedra picada. 
Tan alçat com els altres majors del Regne, molt gran i 
vistós, així per la fàbrica i ben acabat, que els mestres 
pedrapiquers diuen que és el millor del regne”. 

Cristòfol Sanz (1621) 
 
"La torrassa principal és de bona arquitectura, construida 
tota de pedra, obra antiga que participa un poc del gòtic. 
El terç que mira a llevant, amb un poc de pedra picada i 
cinc finestres, està sobre les cases dels veïns de la plaça: 
l'edificaren prou d'acord amb l'art, col·locant els buits de 
les finestres superiors sobre les inferiors, i els plens sobre 
els plens. Al terç de la part de ponent li manca simetria, 
qualitat i bondat dels materials. És una obra d'algeps. 
L'ordre dels pisos i dels finestrals està totalment apartat de 
les regles de l'arquitectura i bona harmonia amb el conjunt 
de tota l'obra”. 

Josep Gonzàlvez de Coniedo (1790) 
 
"La Casa Capitular o de l'Ajuntament està situada en la 
plaça Major, on té la façana, amb grans i fortes portes, 
amb les armes reials al damunt, que donen pas per 
l'anomenada Llonja a la plaça de la Fruita, sense que es 
tanquen per la nit des que s'arruinaren les muralles. Els 
seus alts o remats formen tres cossos adornats de cornises 
volades i de finestres corregudes a manera d'arcs. El 
d'enmig és una torre denominada del Consell, de bona 
arquitectura i tota de pedra picada. Té un magnífic saló; 
sobre aquesta, una altra peça de la mateixa capacitat i en 
la seua façana un espaiós balcó de ferro amb finestres 
adornades amb dos medallons i alguns relleus; damunt 
d'ell, sobre un graciós intercolumni, està la làpida de la 
Constitució. En el cos de la dreta i en el primer pis es 
trobava, abans, amb portes a la plaça, el rebost que fou de 
grans, vulgarment l'arxiu, perquè allí estigué en altre 
temps el de papers; en el pis segon del mateix cos es 
mirava el saló de comèdies; però en el dia s'està igualant 
aquest cos al de l'esquerra, amb la qual cosa quedarà 
d'aquesta forma una façana de molt de gust. 
“En l'altre cos de l'esquerra està la sala de Capítols; és de 
forma quadrada, amb dos balcons de ferro i un oratori 
dedicat a la Mare de Déu de l'Assumpció en què es diu 
misa el dia del jurament dels nous consellers; un bonic i 
ventilat arxiu, en seguida i a mà esquerra. La secretaria és 
l'última peça que es troba; era molt estreta i reduïda fins el 
1837, quan pels seus danys s'hagué de recomposar i 
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aleshores s'enderrocà un tabic i se li obrí una finestra amb 
la seua reixa a la part del nord, per a donar-li més llum i 
ventilació, ja que, abans, només tenia la que li entrava per 
les dues finestres dels seu llarg balcó de ferro, que, com 
els altres, mira a la plaça Major”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 
"[...] resten també formosos mosaics i algunes 
inscripcions lapidàries [...]. les més notables i que us 
recomane moltíssim que no destruiu es troben encastades 
en la paret de la Casa Capitular, vora la porta del local 
que fou arxiu.4 L'Ajuntament es troba a la plaça Major i la 
façana dóna al migdia. Enmig de la part baixa s'obri la 
gran porta que des de l'enderroc de la muralla està 
continuament oberta i dóna pas per l'anomenada Llonja a 
la plaça de la Fruita, antiga plaça Major, on se celebra el 
mercat. Els remats d'aquest grandiós i irregular edifici, 
formen tres cossos adornats amb finestres corregudes que 
formen preciosos arquets.5 El cos central és tot de 
carreuada i constitueix allò que sempre s'ha anomenat la 
torre del Consell. Té en el centre de la façana un senzill 
intercolumni amb làpida de la Constitució. El tragetó que 
emMarca l'esfera del rellotge és un dibuix de mal gust, 
que destaca del conjunt i fa lleig el remat d'aquesta torre”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895) 
 

"¿Poden resoldre'ns el problema les golfes de la Casa 
Capitular? De cap manera. Allò sempre seran unes golfes 
si no se li dóna un bon accés i llum apropiada; sempre 
serà un dipòsit de andròmines i trastos vells. En aquest 
departament, més o menys 'fresquet', més o menys 
incòmode, s'aniran cremant els pocs remanents del que 
fou Arxiu Municipal fins el 1884. Compreu les casetes 
que hi ha sota l'edifici municipal; són una nota de mal 
gust; i tindrem local per a un Arxiu-Biblioteca Municipal 
digne d'Elx, ja que amb general aplaudiment s'han 
instal·lat les oficines de comptaduria, caixa i arbitris en 
l'arxiu, és a dir en el local propi on en el segle   XVI es 
féu per primera vegada un arxiu de papers. Completeu la 
millora posant les assessories municipals amb una porta 
oberta baix de la Llonja, enfront de la pujada a les 
oficines [...]”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1925) 
 

"El dia 15 fou derrocada la part més estètica de l'escut en 
relleu que ornamentava la Casa Consistorial, esculpit en 
la part de dalt de la Llonja. El sol fet que aquest escut 
portàs una corona reial ha estat el motiu perquè s'ha 
destruït la corona, fent extensiva la demolició a l'artístic 
relleu del toisó d'or. Aquesta determinació està en pugna 
amb la nota del Govern provisional de la República que 
manà fer desaparèixer els emblemes monàrquics, excepte 
aquells que pel seu art o antiguitat s'hagen de respectar i, 
si fos possible, portar-los als museus”. 

 La Defensa (1931) 
 

                                                             
4 Aquest paràgraf, de la introducció de la Historia... 
va dirigit als xiquest d'Elx. 
5 Es pot veure com Ibarra copia en part la descripció 
de Madoz. Aquestes còpies són també habituals en 
els autors que han escrit sobre Santa Maria i sobre 
els horts de palmeres. 

"Es troba emplaçat l'Ajuntament en la plaça del 
Generalíssim, amb façana al migdia. En la part central de 
la part baixa està la gran porta que en la muralla constituïa 
la porta de Guardamar. Aquesta porta, anomenada Llonja, 
comunica la plaça del Generalíssim amb la de la Fruita”. 

Alexandre Ramos i Folqués (1970) 
 

"El desenvolupament econòmic de la Governació d'Oriola 
a finals del s.    XVII i durant el s.     XVIII suposà una 
complexització de l'administració local que ocasiona la 
dasaparició de les Sales del Consell medievals, les quals 
foren substituïdes per les anomenades Cases 
Consistorials. Aquesta substitució fou tan important que 
només a Castalla, Oriola i Elx els edificis són anteriors.  
“De totes les ciutats, només Elx manté en peu la 
construcció municipal antiga, la torre del Consell, que 
aquí és una edificació integrada en la línia de muralles, de 
planta rectangular, gairebé quadrada, amb dos cossos 
coronats per una galeria oberta. L'actual edifici està 
format per successives ampliacions que l'han convertit en 
una estranya barreja de renaixement, barroc i neoclàssic”. 

Rafael Navarro i Mallebrera (1979) 
 

"La torre del Consell fou projectada primerament com un 
més dels ingressos a la vila: torrassa quadrangular amb un 
pas cobert per voltes quatripartides, sobre les quals hom 
féu una gran sala on es reunia el Capítol municipal. 
Aquesta obra incloïa també una llonja que en l'actualitat 
subsisteix, completament subvertida dins el conjunt 
municipal.6 El 1548 s'hi féu una reforma que consistia en 
convertir el conjunt llonja-torre en un palau renaixentista 
dels de la torrassa en la cantonada, tot perllongant la sala 
del Consell per damunt de la llonja, elevant la torre i 
coronant-la amb una bella galeria oberta comunicada amb 
la resta de l'edifici mitjançant una escala de caragol”. 

Rafael Navarro i Mallebrera (1980) 
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Edifici de l'Ajuntament. Façana principal i planta del pis 
noble. Estat en què es trobava el 1790, segons Gonzàlvez 
de Coniedo. AME; reproduït a Navarro, R.: "Historia..”., 
p. 21 i a la revista Festa d'Elig  del 1978, p. 2. [p. 165 
sup.] 
 
Edifici de l'Ajuntament. Façana principal i planta del pis 
noble. Projecte de reforma de Gonzàlvez de Coniedo 
(1790). AME; reproduït a Navarro, R.: "Historia..”., p. 21 
i a la revista Festa d'Elig  del 1978, p. 2. [p. 165 inf.] 
 
"Aquests dos fragments de columna es troben a la porta 
de l'Ajuntament d'Elx”. Laborde, A.: Viatge..., 1794-
1797, planxa CXLIII, núms. 22 i 24, p. 122-123. [p. 166] 
 
Escrit superior: "Disseny del fragment de relleu que 
existeix a la vila d'Elx, a ca Dª Baltasara Cortés. Sembla 
que aquests tres fragments formaven part d'un gran Sant 
Cristòfol executat al segle  XV. Príncep Pius; A. Vista de 
perfil; B. Vista pel front de la figura; C. Vista d'ocell”. 
Escrit inferior: "Aquests quatre fragments antics estan 
incrustats en el mur de la façana principal, al costat del 
portal d'entrada a la Casa Capitular de la vila d'Elx”. 
laborde, A.: Viatge..., 1794-1797, dibuix núm. 50, p. 276. 
Els dos fragments amb text tenen abundant bibliografia i 
iconografia; estan encara en l'Ajuntament. No tinc cap 
notícia, en canvi, del tros del Sant Cristòfol. Els altres dos 
fragments estigueren a la façana de l'Ajuntament fins que 

començaren les obres de reparació a principi dels anys 70. 
[p. 167] 
 
Ajuntament d'Elx, plaça de Baix. Vista de la façana 
principal. Esborrany per a la restauració, segons 
l'arquitecte Serrano i Peral, 1945. (AME, SP) 
 
"1. Primera inscripció trobada en l'Alcúdia. Està sobre un 
gran tros de base cilíndrica que es conserva encara avui 
encastat en el mur exterior o façana de la Casa 
Consistorial d'Elx, pròxima a la porta anomenada de 
l'arxiu. Antigament es trobava a la plaça de la Mercè, però 
el justícia i jurats de la vila, la feren traslladar, el 1621, a 
la vora de la torre del Consell, on avui roman”.  
"2. [...] es trobà també en les ruïnes de l'Alcúdia, 
conservant-nos memòria de la troballa, Cristòfol Sanz: 'la 
qual pedra ses mercés de justícia i jurats manaren posar-la 
en la paret de l'arxiu en la plaça Major, com allí es veu'“.  
Ibarra, A.: Illici..., 1879, làm. viii, p. 151, 154 i 155. [p. 
170] 
 
"[...] grans fragments d'escultura que es conserven a Elx, 
damunt el mur mateix de la casa de la ciutat i que foren 
trobats a l'Alcúdia. El primer és el tros del tors d'una gran 
estàtua de marbre, de molt bona execució [...] al costat, el 
corresponent a una altra estàtua, també de gran dimensió i 
del mateix gènere de pedra [...]”.Ibarra, A.: Illici..., 1879, 
làm. IX, p. 161-162. [p. 171] 
 
Dues inscripcions i un fragment d'escultura que es troben 
en el mur de l'Ajuntament d'Elx, segons un dibuix de Pere 
Ibarra. 
1r. "En el 1621 es va posar aquesta pedra en les parets de 
l'arxiu”. 
2n.”4 de febrer del 1621 es decobrí aquesta”. 
AME; reproduït a la revista Festa d'Elig  del 1978, p. 11. 
[p. 172] 
 
Edifici de l'Ajuntament, torre del Consell. Façana que 
mira a la plaça de Dalt o de la Fruita, intramurs, abans i 
després de la restauració dels anys 70. Fotografies dels 
anys 1977 i 1979. [p. 173] 
 
Torre del Consell. Portes de pujada a l'Ajuntament obertes 
en la Llonja. La de ponent, barroca, forma part de la zona 
més antiga de l'edifici. L'altra és una intervenció dels anys 
de postguerra, quan tot l'edifici s'habilità per a oficines. 
Fotografies  del 1982. [p. 174] 
 
Casa Consistorial. Voltes de la Llonja, un dels pocs 
elements gòtics d'Elx, d'una gran importància 
arquitectònica i funcional. Fotografia  del 1982. [p. 175 
sup.] 
 
Casa Consistorial, façana de ponent. Aquesta paret que, 
de fet era migera, té quatre importants reixes de ferro 
forjat que corresponen als salons de Sessions i d'Alcaldia. 
Fotografia  del 1982. [p. 175 inf.] 
 
Edifici de l'Ajuntament, plaça de Baix. La torre del 
Consell, segons una fotografia  del 1913, reproduïda per 
la cooperativa gràfica "Punt i Ratlla" al seu calendari  del 
1982. es veu l'escut sobre l'arc de la porta, amb la corona 
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reial i el toisó d'or que foren picats el 1931. Observeu la 
bigarrada edificació de l'interior de la vila, al costat de la 
plaça de la Fruita, una arquitectura i Urbanisme encara 
d'arrel medieval. [p. 176] 
 
Tres vistes de la façana sud de l'Ajuntament, des de la 
plaça de Baix, cap al 1902, 1930 i 1960. Com es pot 
veure, els arbres van i vénen d'una a una altra època. [p. 
177] 
 
Edifici de l'Ajuntament, façana principal. "1 de maig del 
1902. La manifestació a la plaça Major". BME, Cabezas y 
Cabeceras, A-52, E-1, R. 61. Fotografia de Pere Ibarra. 
[p. 178 sup.] 
 
Edifici de l'Ajuntament, façana principal. Targeta postal 
devers el 1960. [p. 178 inf.] 
 
Edifici de l'Ajuntament, façana principal. Detall del cos 
de llevant. Fotografia del 1977. [p. 179 sup.] 
 
Edifici de l'Ajuntament, façana principal durant els 
treballs de restauració de la torre del Consell. Els pinacles 
del remat i dos trossos d'estàtua desaparegueren en acabar 
les obres. Fotografia del 1977. [p. 179 inf.] 
 
Edifici de l'Ajuntament, torre del Consell. Façana de la 
plaça de Baix després de la restauració dels anys 70, que 
llevà el rellonge i els pinacles i va refer l'arqueria. 
Fotografia del 1981. [p. 180 sup.] 
 
Edifici de l'Ajuntament. Aquí estava feta la reforma i 
restauració dels anys 70. A la plaça encara no s'havien 
plantat els ficus, i les palmeres que s'hi veuen es van 
assecar, però foren replantades. Fotografia del 1979. [p. 
180 inf.] 
 
Casa Consistorial. Detall de la part central de la torre del 
Consell, amb els formosos balcons de ferro forjat i l'escut 
reial, mutilat en proclamar-se la Segona República. 
Fotografia del 1982. [p. 181 sup.] 
 
Casa Consistorial, torre del Consell. Detall d'un dels 
guardapols renaixentistes i de la cornisa inferior de la 
galeria de coronació. Fotografia del 1982. [p. 181 inf.] 
 
 
B-11 
DENOMINACIÓ: Rellonge de Calendura i torre de la 
Vetlla 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Baix 
AUTOR: Alonso Gaitan, manyà i rellonger; Xotxim 

Baile, campaner 
ÈPOCA: El rellonge i el xapitell són del 1572. Els 

ninots i la reforma del 
xapitell són del 1759  

 
UTILITZACIÓ 
 
 Els ninots Miquel Calendura i Vicent sens pare segueixen 
complint la missió que se'ls encomanà quan foren 
construïts: tocar les hores i els quarts. Respecte a la torre 
de la Vetlla, la part inferior està encastada entre les cases, 

de propietat privada, de l'angle nordest de la plaça de 
Baix. Els dos pisos més alts són de propietat municipal i 
formen part de l'arxiu de l'Ajuntament. Fins ara hi hagut 
instal·lat l'arxiu de quintes i els butlletins oficials. A 
Calendura també estigué una de les prissions d'Elx, que 
encara existeix. És una petita cambra amb una porta de 
ferro rovellada situada vora l'entrada a la torre de la 
Vetlla, al final d'un corredor. Aquest corredor s'anomena 
carrer de Calendura i anava sobre la muralla. Avui va tot 
al llarg de l'edifici de l'Ajuntament, per darrere, en la part 
del nord, a l'altura de la planta noble, on estan els grans 
balcons de ferro forjat. En aquesta presó es van trobar el 
1982 mosquetons i fusells que s'hi guardaven allí des de 
la Guerra d'Espanya. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
La cura de Calendura i de la part superior de la torre de la 
Vetlla correspon a l'Ajuntament d'Elx, en tant que béns de 
domini públic. Ni Calendura, ni el paisatge i la imatge 
Urbana que ajuda a configurar, no tenen cap protecció 
específica. El PE de la VLV l'incloïa com a edifici 
protegible; tanmateix, la reducció municipal de l'àmbit del 
pla, ho deixà sense efecte. En un sentit estricte, cap 
document de planejament fa referència a la protecció dels 
trossos de muralla que no es troben al subsol. Tant el 
rellonge com la torre estan inclosos dins el Catàleg 
Municipal d'Edificis Protegibles  del 1982, amb el núm. 
D-10. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La torre de la Vetlla formava part de la muralla medieval 
de la Vila. El carrer de Calendura (on s'arriba des de 
l'actual oficina tècnica i des de l'Alcaldia i el saló de 
Sessions) s'acaba per la part de llevant en una escala i en 
unes cambres que formen part de la torre de la Vetlla. En 
un dels paraments, enfoscat de cement durant els anys 70, 
es veu un arquet gòtic fet amb rajoles, únic motiu antic 
visible en el conjunt de la torre, després que fos reparada. 
Des d'aquest carrer, per una escala lateral de la torre es 
pot pujar fins al terrat, enmig del qual, i sobre una torreta 
que li fa de base, s'alça el rellonge de Calendura 
pròpiament dit, encara que la maquinària ja no es trobe 
aquí. 
Calendura és un templet de planta quadrada, cobert per 
una cúpula. Aquesta cúpula té un cupulí amb quatre 
pilarets i una coberta piramidal, fet tot de fusta. La cúpula 
està suportada per una cornisa a manera de ràfec que 
descansa sobre quatre pilars de secció quadrada i de 
dimensions respectables. Tant el templet com el cupulí 
estan descoberts pels costats, i cadascun arrecera al seu 
interior un ninot (mig fora el de part de dalt) amb un 
martell. Aquests ninots estan articulats i tenen un martell 
cadascun, amb el qual colpegen les campanes que tenen al 
davant. En la part inferior està l'artefacte de les hores, 
molt més gran, i en la part superior està el dels quarts, 
més petit. Els ninots són de fusta i van vestits amb robes 
antigues de color vermell i blau. La cúpula és de color 
mangra, amb les arestes pintades de blanc, i la resta de la 
torre i del templet era de color ocre de l'algeps i la pedra 
arenisca d'Elx, amb trossos enlluïts. Quan es va reparar el 
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conjunt, es va enfoscar de cement i es va pintar de color 
crema. 
 
CONTEXT 
 
Calendura era una de les fites visuals del perfil d'Elx. Als 
dibuixos i a les fotografies dels segles XVIII i XIX –fins a 
meitat del XX, inclús– apareixia sobresortint del conjunt 
del poble, de cases de dues plantes. Amb la paulatina 
destrucció de la part antiga d'Elx i la desmesurada 
elevació de plantes dels nous edificis. Calendura ha anat 
perdent importància, fins al punt que només és visible des 
de la plaça de Baix i, molt poquet, des de les places de la 
Fruita i del Mercat. I això, encara, perquè la destrucció de 
les cases que hi ha entre Calendura i les places que 
l'envolten, i la seua substitució per edificis de cinc o sis 
plantes –permesos per la planificació vigent– comportarà 
la total desaparició visual de Calendura i la destrucció 
d'una de les fites Urbanes més característiques d'Elx. 
 
TIPOLOGIA 
 
La torre de la Vetlla és un edifici prismàtic, de base 
quadrada, la part superior de la qual apareix encara 
completament exenta en gravats del segle  xiX. L'elevació 
dels edificis immediats devers els anys 20 ha fet que la 
torre perga en part la seua gran importància visual. 
Sembla ser una torre medieval, i aquesta és la imatge que 
dóna el seu volum compacte, sense cap obertura. 
Probablement part de l'obra siga de tàpia, part de carreus i 
part de maçoneria, com la resta de la muralla.  
El templet és una graciosa obra d'arquitectura tradicional. 
Els ninots són l'element més important del conjunt –els 
ninots i la funció que compleixen– i han arribat a ser –
sobretot el major, Calendura– un dels elements Urbans 
icònics més rellevants de la ciutat. Calendura és una 
mascota, un símbol o un motiu de xovinisme per als 
habitants d'Elx. Responen aquests monyicots a una 
imagineria i a una iconografia popular habitual al segle    
XVII. Podem citar els maragatos de la col·legiata de 
Medina del Campo, que tenen la mateixa funció de 
rellonge que Calendura, el Papamoscas de la catedral de 
Burgos i nombroses escultures del barroc alemany i 
flamenc. 
 
CRONOLOGIA 
 
s.  XIV 
Segons Ibarra, les hores eren tocades manualment, amb 
una campana procedent de l'ermita de Sant Jaume, que 
estava col·locada sobre la torre de la Vetlla. Aquella 
campana sonava per tal d'anunciar perill, queda, l'hora 
d'eixir a treballar i altres senyals. 
1400 
D'aquest any, segons el periòdic Elche, és la primera 
campana mencionada a Elx. Diu que se l'anomenava Lo 
seny del lladre i que estava col·locada en la porta de la 
vila, al costat de la Calaforra i servia per a anunciar als 
moros l'hora en què es tancaven i s'obrien les portes de la 
vila, en eixir i pondre's el sol. 
1437 
Ibarra diu que ja aquest any el Consell acordà construir un 
rellonge públic. A Elche es diu que la campana de la porta 

de la vila fou traslladada a la torre de la Vetlla, utilitzant-
se per a cridar al treball els obrers de les muralles de la 
Vila. 
1438 
Ibarra cita un acta del 26 de gener, segons la qual li foren 
abonats uns diners a un tal Francesc Campins, de 
Barcelona, per l'import de "tres bones ampolletes 
d'hores", que els jurats li havien encarregat a Pere Oliver, 
d'aquella ciutat, per a la construcció del rellonge. 
1565 
El Consell d'Elx li encarregà un rellonge a Alonso Gaitan, 
manyà i rellonger. Diu que aquest Alonso Gaitan exercí el 
càrrec de rellonger durant 19 anys. A Xotxim Baile se li 
encarregaren les campanes. 
1566 
Segons Ramos se li encarregà a Gaitan l'esfera del 

rellonge. 
1571 
Segons Ibarra, el Consell d'Elx acordà el 25 de novembre 
que devia construir-se un rellonge i campana nous i 
colocar-los en una de les torres de la muralla d'aquesta 
vila, "on millor pogués veure's des de la plaça Vella". Del 
26 de desembre és el memorial "conforme al qual els 
magnífics justícia, jurats, síndic i advocat, van tractar i 
concluir amb el senyor Alonso Gaitan, veí de la present 
vila d'Elx, [que] ha de fer en cinc mesos l'armadura i 
l'artifici del rellonge". Ja en aquest any, diu Ibarra que 
Gaitan s'oferí per a fer un bulto en forma d'home perquè 
donàs els quarts i les hores. Ramos diu que Gaitan, a 
canvi del rellonge nou, es quedaria amb el vell, el valor 
del qual se li descompateria de l'import del nou. 
1572 
Per tot el, diu Ibarra, fou acabat el rellonge, el qual es va 
col·locar en la torre de la Vetlla. S'aprovà fer el xapitell. 
1573 
Les campanes foren beneïdes a l'ermita de Sant Jaume pel 
cura de Santa Maria el 15 de gener. Ibarra diu que se li 
posà Vicent a la campana de les hores (adverteix que 
Vicenta, segons altres) i Miquel a la dels quarts. Començà 
a funcionar el rellonge. 
1598 
Segons Elche, una de les campanes (potser Miquel) 
començà a ser utilitzada per al toc de queda: a les 10 de la 
nit a l'estiu a les 9 a l'hivern. Diu que aquest toc estigué 
vigent fins el 27 de maig del 1839. 
s.   XVI 
Segons Ramos, en aquest segle es van posar unes argolles 
en la plaça de Baix, sobre la paret de la torre de la Vetlla, 
on s'exposaven els cadàvers dels ajusticiats pel botxí. 
1650 
S'habilità per a presó, segons Ramos, la cambra de 
Calendura. Es van posar una porta i dues reixes en les 
finestres més altes. Diu que en aquell lloc serien tancats 
només els "llauradors i gent honrada". 
1688 
Segons Gozálvez, li fou demanada al Consell llicència per 
a buidar la torre de la Vetlla per tal d'ampliar una casa de 
la plaça de Baix immediata a la torre. 
1759 
Fou reparada la torre i el xapitell del rellonge. Segons tots 
els tractadistes, les figures que existeixen en l'actualitat es 
van fer aquest any. Van ser treballades dins l'ermita de 
Sant Jaume i batejades al mateix lloc el 29 de setembre, 
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dia de Sant Miquel. Ibarra diu que el poble els aplica el 
nom de les campanes, però Ramos especifica que se'la 
posà de nom Miquel Calendura al ninot que toca les hores 
i Vicentet (sens pare) al toca els quarts. Ramos pensa que 
Calendura pot venir de Calenda. 
1785 
Informe sobre el mal estat de la torre i de Calendura. 
1829 
Amb motiu dels forts terratrèmols d'aquest any, 
Calendura patí greus danys. La torre "s'inutilitzà" i "el 
rellonge descompasat privà al poble de les hores molts 
dies". 
1839 
El Consell acordà traslladar el rellonge a la torre del 
Consell, perquè la torre de la Vetlla estava en mal estat. 
1870 
Amb motiu del centenari de la Vinguda de la Mare de 
Déu de l'Assumpció, els monyicots foren pintats "a la 
cola": la casaca, encarnada; el pantaló, groc; les botes, 
negres i el morrió també negre. Al morrió li posaren un 
pompó de seda blanc. 
1878 
El rellonge i l'esfera foren col·locats en la torre del 
Consell. Dirigí l'obra el mestre Nadal Cantó. 
1879 
El diumenge 23 de febrer s'inaugurà el rellonge, 
il·luminat amb vidres de colors en les quatre finestretes, 
on estava el calendari amb el dia de la setmana, el dia del 
mes, el mes i el. Calendura i Calendureta deixaren de 
sonar en inaugurar-se el rellonge d'esfera. Ibarra diu que 
el pagà el mateix alcalde, Joan Martí Cortés i Agramunt. 
1880 
En vista de la mala sonoritat, entre el 31 de maig i l'1 de 
juny es tornaren a posar les campanes en la torre de la 
Vetlla. Segons uns es va fer refer el ninot Vicent; segons 
Ramos, els dos. 
1971 
Les Normes d'Ordenació de la plaça de Baix, van 
preveure un altura menor en l'angle de la plaça on estava 
Calendura, per tal de mantenir visible el rellonge. 
Tanmateix, els propietaris de la casa protestaren vivament 
perquè consideraven que aquesta era una mesura que "no 
assegurava l'estètica de la plaça en no estar tota a la 
mateixa altura". Com que es veu que no se'ls ocorrogué 
que tota la plaça podia quedar més baixeta, proposaren 
que també aquest angle tingués la gran altura de la resta 
de la plaça. Perquè Calendura seguís veient-se, 
proposaren que el templet i les figures s'alçaren juntament 
amb el nou edifici 9 o 12 m més, cosa que seria 
magnífica, ja que "tornaria a veure's Calendura des de tot 
el poble, com abans". És un exemple molt substanciós 
dels respecte que la història ha merescut en aquest poble 
durant molt de temps. Però la cosa no acaba aquí. Allò 
més estrany és que l'informe tècnic de l'arquitecte 
municipal fou favorable a la descabdellada proposta. Per 
fortuna, un informe realista de l'arquitecte restaurador del 
monument va rebatre els interessats i absurds arguments. 
1975 
Fou reparada la torre de la Vetlla i repintats els ninots i el 
xapitell de Calendura. 
1981 

Un incendi va destruir la casa de l'angle nordest de la 
plaça de Baix, part de la qual rodejà la part inferior de la 
torre de la Vetlla.  
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"La torre del Rellonge necessita reparar-li alguns trossos 
de paret i posar-li tots els seus trespols, sobretot la 
llanterna on està el campana que toca els quarts, lo qual 
està fora dels ploms i ja no pot tocar bé. No estranyaran 
que d'un dia a l'altre es desplome tota la llanterna i la 
màquina”. 

Joan Martínez Porras, Joaquim Irles, Miquel Herèdia i 
Felip Garcia (1785) 

 
"Hi ha dues presons públiques: l'una, titulada de 
Calendura, immediata a la casa de l'Ajuntament, amb un 
rellonge que construí Alonso Gaitan el 1573, el qual és 
notable perquè immediat a la campana de les hores es 
troba una figura d'home posada dempeus sobre la torre, 
amb una maça a les mans, amb la qual dóna les hores 
mogut per un ressort, al mateix temps que gira el cap 
devers la plaça. Aquesta figura es diu Calendura. Damunt 
d'ell es veu la d'un xiquet anomenat Calendureta que amb 
una altra massa toca els quarts. Aquesta presó només 
aprofita per a arrestats i detinguts”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
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Calendura. Vista general de principi de segle. 
Reproducció a un cartell de festes  del 1933 i primer 
plànol de Miquel devers el 1960. [p. 189] 
 
Rellonge de Calendura, sobre la torre de la Vetlla. 
Fotografia devers el 1940. [p. 190 sup.] 
 
Vista de calendura i de la torre de la Vetlla des de la plaça 
de Baix. La destrucció de les cases que hi ha al davant i 
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l'elevació amb més plantes –permesa per la planificació 
vigent– comportaria la desaparició d'una de les vistes més 
característiques d'Elx. Fotografia del 1977. [p. 190 inf.] 
 
Plaça de la Fruita. Cases adossades a l'edifici de 
l'Ajuntament; darrere es veu Calendura; a l'esquerra, el 
mercat construït a principi dels anys 60. Fotografia del 
1979. [p. 191] 
 
Casa de pisos, carrer del Pintor Gonzálvez, núm. 31. 
Edifici de principi de segle, amb una elegant composició 
de façana. Fotografia del 1977. [p. 192 sup.] 
 
Casa de pisos, carrer del Pintor Gonzálvez, núm. 29. 
edificació modernista pintada de blau, amb un interessant 
xapat en planta baixa i bona ornamentació en les portes i 
els balcons. Fotografia del 1977. [p. 192 inf.] 
 
 
B-12 
DENOMINACIÓ: Plaça del Mercat 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El mercat se celebrà tradicionalment a Elx en la plaça de 
la Fruita i en la plaça de Baix més tard; durant el segon 
quart del segle  xiX passà a fer-se en la plaça Nova. 
Aquesta era una plaça de nova planta, oberta enmig la 
trama Urbana de la vila perquè fes aquesta funció de lloc 
de mercat, i estava comunicada cap al sud mitjançant el 
carrer de la Victòria, que trencà les muralles medievals i 
originà les famoses Quatre Esquines.  
La plaça Nova tingué quatre pavellons per al peix, les 
verdures, la carn i el repés, pavellons que han estat 
paulatinament destruïts. A finals dels anys 70 i durant els 
anys 60 es feren dos grans edificis de planta rectangular 
per al mercat d'abastiments (fruites i verdures, carn i peix) 
que anaven des de la plaça de la Fruita fins a la del 
Mercat, i que suposaren la desaparició d'aquesta última. 
Més que la seua configuració Urbana o que les seues 
característiques formals és l'ús allò que individualitza la 
plaça del Mercat. En efecte, és un espai urbà que ha anat 
creixent i formant-se igual com va nèixer: ocupant el lloc 
de les illes de cases veïnes; mai no ha tingut una voluntat 
d'espai unitari, ni d'espai bell (com si que ho ha tingut, en 
canvi, la plaça de Baix). El que caracteritza la plaça del 
mercat és la seua evolució històrica i el seu ús. Per 
primera vegada es donava a Elx un mercat en la seua 
concepció moderna: un espai urbà que específicament s'hi 
destinava i uns edificis o pavellons diferenciats que 
mantenien el seu ús durant més d'un segle. A més de les 
parades dels edificis, dilluns i dissabte es fa el mercat 
pròpiament dit, que plena els estrets carrers de la zona 
amb ferros, lones, roba, terrissa, plantes, venedors i 
compradors; amb un moviments de gent i mercaderies, 
colors i olors, com una antiga cerimònia medieval, vella 
com el temps. 
 
TOPONÍMIA 
 
S'anomenà plaça Nova durant unes dècades, quan estava 
tot just estrenada. Després fou la plaça del Mercat i és 
aquest el nom que li ha quedat i li pertoca. Cal no 

confondre l'espai públic –plaça del Mercat– amb els 
edificis que successivament s'hi han fet –plaça 
d'abastiments–, els quals col·loquialment, son coneguts 
també com la plaça. 
 
CRONOLOGIA 
 
1812 
Aquest any s'enderrocà l'ermita de sant Jaume, amb el 
solar de la qual es formà, en part, la plaça Nova o del 
Mercat. 
1838 
Part dels edificis dels carrerons de les Ànimes i de l'Ereta 
Alta foren declarats en ruïna, i els seus solars passaren a 
formar part de la plaça del Mercat. Segons Gozálvez, 
immediatament després de formada aquesta plaça hom 
proposà construir enmig una nova pescateria, doncs 
l'antiga     –del 1745– deien que s'havia quedat vella i 
petita. 
1845 
Madoz en parlà de la plaça i li semblà bona, malgrat la 

seua irregularitat. 
1847 
Segons Gozálvez, l'Ajuntament plantà 52 terebins en la 
plaça del Mercat. Més endavant l'Ajuntament la cobrí 
amb una capa de morter. 
1866 
Segons Ramos, l'alcalde considerà que feia falta millorar 
el mercat, i proposà la construcció d'un mercat nou. Fou 
designat per a fer-lo el mestre d'obres Pere Fluixà. Tots 
els autors donen per aquest fet el 1886. Aquest any del 
1866 deu ser una errada de Ramos. 
1886 
Aquest és el que, segons diu Gozálvez documentadament, 
es féu la primera proposta de construir una plaça 
d'abastiments. Cal pensar que fins aleshores el mercat de 
tots els productes alimenticis (excepte el peix) s'havia fet 
al carrer. Fou el 18 de novembre quan l'alcalde Josep 
Rodríguez exposà que "vist l'estat dels avanços del segle i 
que tots els ajuntaments d'Espanya procuren fer millores 
en la seua població [...] una d'elles, pel que toca a Elx, és 
la construcció d'una plaça mercat [...]". L'Ajuntament 
acordà que fos construït aquest mercat "en la plaça on 
hom celebra el mercat públic, és a dir en la plaça Nova". 
El plànol d'aquest edifici li fou encarregat al mestre 
d'obres Pere Fluixà. 
1887 
El 17 d'octubre foren arrancats els arbres de la plaça del 
Mercat. En aquestes obres Ibarra trobà un cresol i altres 
objectes. Aquesta mateixa data dóna Ibarra per al 
començament de la nova plaça d'abastiments. Una altra 
notícia que dóna Ramos és que aquest any uns veïns 
sol·licitaren col·locar una font en la plaça de les Barques, 
però l'Ajuntament decidí "que fóra per a ús de tots els 
veïns de la ciutat" i es col·locà una font monumental en la 
plaça d'Abastiments. 
1888 
El dia 3 d'agost s'inaugurà l'edifici del mercat. Diu Ramos 
que fou construït sota la direcció de l'arquitecte Manuel 
Chàpuli. Constava de quatre pavellons i amb motiu de la 
inauguració s'hi posà una làpida i es van fer grans festes. 
Perquè la zona fes de mercat es tancava l'accés al trànsit 
rodat amb pilons que hom posava als carrers. 
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1895 
Ibarra cita quatre pavellons, edificats en la que encara 
anomena plaça Nova o plaça d'Abastiments. Segons 
Ibarra, foren construïts sent alcalde en Josep Rodríguez 
Sánchez-Rojas i estaven dedicats a "repés, inspecció i 
vigilència", "fruites, hortalisses i llegums" i "carnisseria i 
adrogueria". Supose que el quart devia ser la pescateria 
inaugurada el 1845. 
1924 
El periòdic Renovación donà la notícia que s'havia "tret a 
concurs el repintat de tots els pavellons de la plaça 
d'Abastiments, havent-se quedat la contrata el pintor 
il·licità Ildefons Cañizares". També diu que anaven a fer 
el clavegueram del mercat (fins aleshores els desaigües 
devien anar a l'aire lliure o a la séquia Major del Pantà, en 
pla medieval) i arregalr el terra. Al pavelló de carnisseria 
s'anava a instal·lar una font d'aigua potable. I al local 
destinat a repés, anaven a fer-se quatre parades per a la 
venda de comestibles, i una altra s'habilitaria per a repés. 
1925 
Els alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Madrid feren un 
projecte de reforma de la plaça del Mercat, on sembla ser 
que s'ampliava i es regularitzava l'espai públic. En 
exposar-se els projectes tres anys després, Ibarra aplaudí 
l'ampliació, malgrat la destrucció Urbana que seuposava. 
El seu text, curiós en un home com ell, podria dir-se "de 
com els cants de sirena convencen Ibarra que és necessari 
destruir la ciutat". 
1939 
De desembre és el "projecte de Mercat de fruites i 
verdures" redactat per l'arquitecte municpal Santiago 
Pérez i Aracil. L'emplaçament era "el lloc ocupat pel 
pavelló actual i els eixamples lliures destinats a plaça 
segons les reformes de les places de la Fruita i del 
Mercat". Amb la destrucció d'uns edificis entre ambdues 
places es feia un pavelló nou i per primera vegada s'unia 
l'espai públic destinat a mercat en la vila Murada. Tinc 
notícia que alguns d'aquests edificis desapareguts era un 
palau nobiliari cremat en la Guerra d'Espanya. Els motius 
que donava l'arquitecte era la construcció "d'un mercat de 
verdures que substituira l'actual pavelló ja incapaç per a la 
vida de la ciutat". Tenia l'estructura metàl·lica i ocupava 
un rectangle de 37'60 x 23m, amb 865 m2. Amb aquest 
pavelló fou derrocat l'antic de verdures i, probablement, el 
del repés, els primers dels quatre pavellons del s.  xiX que 
queien sota la piqueta. Aquest pavelló era formalment 
molt racionalista, ocupava ja el solar del mercat actual, i 
devia estar fet amb materials dolents, ja que durà ben poc. 
1940 
El 17 de febrer foren adjudicades les obres, i el 28 de 
novembre estava a mitjan fer aquest nou pavelló de 
verdures. 
1956 
El mes de desembre, l'arquitecte municpal Pérez i Aracil 
redactà un projecte de Mercat Central d'Abastiments que 
substituiria els pavellons de la carn i el de les fruites i les 
verdures. Tendria dues plantes i una gran ocupació 
superficial que suposava plenar tot l'espai entre la plaça 
Nova i la de la Fruita. 
1959 
El 26 de novembre hom féu el replanteig del nou mercat. 
1962 

De gener és la liquidació de l'obra del Mercat Central. El 
mes d'octubre hi ha encara un reformat. 
1977 
S'enderrocà la pescateria, el darrer dels pavellons de 
l'antic mercat del s.  xiX. Amb un nou edifici de grans 
dimensions s'ocupà, fins a fer-la desaparèixer, la plaça del 
Mercat. Aquesta pescateria novíssima contenia, a més de 
les parades per a la venda del peix, locals diversos de 
l'Ajuntament. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"La plaça Nova, anomenada així per la seua recent 
construcció, encara que siga irregular en les seues formes, 
és de bones dimensions, i al seu centre s'ha fet una 
formosa pescateria. En un dels costats d'aquesta plaça s'hi 
troben alguns caixons o casetes on es venen articles de 
consum general”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"La reforma de la plaça d'Abastiments és molt necessària. 
Més encara: absolutament indespensable. Ni els pavellons 
que la composen, tot i ser una construcció que fa honor a 
Elx, ni l'àrea on estat situats, ni els carrers afluents són 
prou ja per a les modernes exigències. Encara és temps 
d'adquirir el muntó de cases que demana l'eixamplament 
de la plaça. Demà, reedificades i modernitzades, seria 
tard. Volatilitzades avui quedaria un ample espai lliure 
que seria de gran profit econòmic”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1925) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projectes del 1939 i del 1956. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 95, 101. 
Ibarra, P.: Elche..., p. 113, 154. 
—Historia..., p. 289. 
—"Por y para Elche", Renovación i Nueva Illice, núm. 
670, 2-8-1925. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 329. 
Ramos, A.: Historia..., p. 276, 279. 
—La industria..., p. 201. 
Renovación, núm. 14, 04-05-1924. 
 
Mercat Central, plaça de la Fruita. La planta baixa, 
dissenyada i construida com a planta exenta, té 
actualment finestres en tot el seu perímetre. Fotografia  
del 1965. [p. 198] 
 
 
B-13 
DENOMINACIÓ: Pescateria 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Mercat 
AUTOR: Arquitecte Jover 
ÈPOCA: 1838-1845. Derrocada el 1977 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Des que fou creat, aquest edifici fou utilitzat per a 
pescateria, i no sé que haja tingut cap altre ús. El gran 
edifici que el substituí s'usa, en part, per a pescateria, en 
part per a la Universitat Popular de l'Ajuntament d'Elx i 
en part es troba desocupat. 
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DADES JURÍDIQUES 
 
Tant el primitiu edifici com l'actual han estat construïts 
sobre espai públic. El darrer ha fet desaparèixer la plaça. 
Aquesta ha estat una pràctica habitual dels ajuntaments 
franquistes que han suposat la desaparició de nombroses 
places i l'augment de la congestió de les ciutats. Davant 
l'imperiosa necessitat de dotacions i l'ineficaç gestió per a 
trobar espais lliures, durant els anys 60 els ajuntaments 
anaren ocupant les places per a fer diversos equipaments. 
Dissortadament, exemples semblants a aquest se'n troben 
tot al llarg de l'Estat espanyol. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La pescateria tenia planta rectangular. L'eix de 
circulacions era central, en el sentit més llarg del 
rectangle i, als dos costats, estaven els llocs de venda. Les 
parades donaven dins i fora, de manera que el públic 
podia estar als dos costats. La coberta era a dues aigües, i 
un pronunciat ràfec protegia els compradors que estaven 
al carrer. Aquesta coberta estava formada per cavallets de 
fusta i teula plana. A cada costat de l'eix central, la 
pescateria tenia una gran porta protegida amb una reixa de 
ferro; l'entrada formava un arc de mig punt reMarcat per 
rajoles que feien un dibuix geomètric. Hi havia un sòcol 
de pedra tot al voltant; els cantons eren de rajola i la resta 
devia ser de maçoneria. Els ràfecs i els capcers estaven 
adornats amb treballs de fusta semblants. Les parets 
estaven pintades de blanc. L'interior, xapat de manises. 
Alguns detalls eren de color groc. 
 
TIPOLOGIA 
 
La Pescateria era un dels edificis més representatius de 
l'arquitectura burgesa romàntica del segle  xiX. Tenia la 
particularitat de ser un edifici públic, l'únic que quedava 
d'aqueix segle a Elx, i la seua raresa feia d'ell una mostra 
arqueològica, de reduïdes dimensions, però d'un gran 
interès arquitectònic. Hi apareixien molts dels invariants 
formals d'una arquitectura que plenà els nostres pobles 
d'edificis col·lectius destinats a una burgesia puixant i 
culta que s'inventava una nova ciutat a la seua mesura. 
Així tenim els bells treballs de ferro i de fusta, i també de 
rajola, formalitzats en un romanticisme seriat molt digne. 
El mateix esquema funcional linial, que recorda els 
safereigs públics, és de gran modernitat, així com el seu 
volum elemental i compacte, que remet a alguns edificis 
ferroviaris. Casinos, places de bous, safareigs, estacions 
de tren, mercats, escorxadors... eren els nous edificis de la 
nova ciutat burgesa inventada durant el segle  xiX. 
Eixamples, jardins, templets, arbres, pels carrers, bancs, 
fonts... Tot un seguit d'elements Urbans deutors de la 
primera burgesia culta espanyola arribaven a Elx de la mà 
del nou déu del progrés. 
 
CONTEXT 
 
La Pescateria era un dels quatre pavellons de meitat del s.  
xiX. Els altres tenien una volumetria molt semblant, però 
estaven disposats en la plaça del Mercat sense seguir cap 
llei. Des de finals dels anys 60, aquest era l'únic pavelló 

que quedava. Els seus darrers anys estigué a soles enmig 
d'un gran espai lliure que era ocupat pels venedors 
ambulants, els quals, ara, s'han estés pels carrers dels 
voltants. Res destacava en la Pescateria del seu context 
d'arquitectures pobres i, a poc a poc, substituides per 
edificis alts. La seua major significació era un fet històric, 
més que formal o Urbanístic. Edificis, gent, paradetes 
ambulants. Tot estava barrejat, sense ordre ni concert, 
encaixonat d'una forma popular i magnífica en una plaça 
informe, moguda i divertida, que segueix estant encara 
plena d'activitat. 
 
CRONOLOGIA 
 
Ibarra parla, relacionant-la amb la casa de la Cort, d'una 
pescateria en la plaça de la Fruita, però enlloc he trobat 
cap altra referència a l'edifici aquest. Podria ser que abans 
del segle     XVIII (quan es féu l'edifici del carrer de la 
Pescateria Vella) hi hagués a la plaça de la Fruita aqueix 
establiment, tenint en compte la funció de mercat que 
acomplia tal espai públic. 
1745 
Aquest any s'acabà la pescateria "vora la font de Sant 
Roc", en la vorera de llevant de la replaceta de la 
Pescateria, al sud de la Corredora. Aquesta replaceta 
s'anomenaria després carrer de la Pescateria Vella. Com 
que és d'una gran amplària, supose que l'edifici estaria 
enmig, deixant petits passos als costats, entre ell i les 
cases, formant gairebé un continu edificat. Aquesta 
tipologia, habitual als segles     XVIII i  xiX, es dóna en 
molts dels primers equipaments de la burgesia Urbana. 
1802 
Els reis van visitar Elx i s'hi estigueren uns dies. Amb 
aquest motiu s'il·luminà el terrat de la Pescateria Vella. 
1838 
Segons Gozálvez, l'Ajuntament proposà a construcció 
d'una nova pescateria, que estaria al costat de la séquia 
Major, d'on devia agarrar l'aigua. Era obra d'un arquitecte 
anomenat Jover. Perquè els veïns del barri del Salvador hi 
tingueren accés, s'obrí un nou carrer: el de la Victòria. 
1841 
S'inaugurà el carrer de la Victòria. 
1845 
El 17 d'abril, segons Fuentes, l'Ajuntament acordà vendre 
l'antiga pescateria. Fuentes lamenta la "desaparició d'un 
edifici característic i antic, propi de la vila, que fou 
construït fa més de tres-cents anys [sic], per a expedir 
peix, coneixent-se amb el nom de Pescateria Vella". 
Aquest any s'acabà la nova pescateria. Madoz en parlà 
molt favorablement. Deia així: "en el centre [de la plaça 
Nova] s'ha alçat una formosa pescateria, que no sols és 
notable per la seua solidesa i bon aspecte, sinó també per 
la policia interior que té, i afavoreix una gran séquia que 
passa per enmig i proporciona abundant aigua per a la 
neteja ordinària". 
1886 
S'aprovà la proposta de construcció d'una nova plaça 
d'abastiments. L'edifici fou projectat, segons Gozálvez, 
per l'arquitecte Manuel Chàpuli i s'inaugurà dos anys 
després. Altres diuen que només dirigí les obres, ja que 
l'encàrrec del projecte se li féu al mestre d'obres Pere 
Fluixà. 
1887 
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El 17 d'octubre, segons Ibarra, fou derrocada la pescateria 
que ell anomena de Bru (probablement referint-se a 
l'alcalde que la propicià) i que diu que era  del 1841. 
aquesta estranya notícia fa pensar si la pescateria que ha 
arribat fins a el 1977 es féu juntament amb els altres tres 
pavellons del Mercat. En cap altre lloc he vist res més 
d'aquest enderroc i sembla poc probable que un edifici 
que fins i tot fou elogiat per Madoz, només durara 
quaranta anys. 
1977 
Fou derrocat l'edifici de la Pescateria. Provisionalment 
hom vengué el peix sota una nave metàl·lica col·locada al 
gran solar de l'antiga Casa de la Cort i de Troneta, a la 
plaça de la Fruita. 
1980 
Fou inaugurat un altre nou edifici per la pescateria. 
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Pescateria. El 1838 l'Ajunatment aprovà la construcció 
d'una nova pescateria. Amb aquest motiu s'obrí un nou 
carrer: el de la Victòria. La nova pescateria s'inaugurava 
el 1845 i era obra de l'arquitecte Jover. Fou derrocada el 
1977. fotografia del 1977, per Andreu Castillejos. [p. 203] 
 
 
B-14 
DENOMINACIÓ: Carrer de la Victòria 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest és un dels carrers que es van obrir trencant la 
muralla per a unir la Vila amb els Ravals i els carrers 
extramurs situats a migdia. Curiosament, el plànol de 
Porras del s.     XVIII no indica l'existència de cap atzucac 
previ, cosa estranya, ja que la manera habitual d'obrir la 
muralla era perllongant els atzucacs que entropessaven 
contra ella. El carrer de la Victòria fou obert a meitat del 
segle  xiX, derrocant la casa de Margalida Valero. Es 
comunicava així la plaça Nova amb la Corredora i el 
carrer de la Pescateria Vella. Aquest encreuament de 
carrers s'anomenà popularment les "Quatre Esquines", 
nom que degué formar-se en el moment d'obertura del 
carrer de la Victòria. És curiós comprovar el substantiu ja 
castellanitzat, sobretot si el comparem amb els "quatre 
cantons", que és un altre encreuament de carrers al Raval 
de Sant Joan. 
Per la inauguració del carrer de la Victòria es féu molta 
festa i Ibarra s'hi trobà encara els fonaments de la muralla. 
Actualment, els carrers de la Victòria i de la Pescateria 
Vella, que en formen un de sol, constitueixen un 
important conjunt d'edificis dels segles  xiX i principi del  
XX. Aquest és l'únic conjunt d'arquitectures romàntiques i 
modernistes que encara es manté intacte i conserva el seu 
interès arquitectònic i històric. 
 

TOPONÍMIA 
 
En obrir-se aquest carrer fou batejat amb el nom de la 
Victòria, per tal de celebrar-ne una de les tropes 
espanyoles, aleshores recent, però no tenim notícia de 
quina batalla es tractava. A principi de segle se li posà el 
nom d'Andreu Tarí i Sánchez (1848-1923), nascut a Elx i 
mort a Sarrià (Barcelona), polític de l'últim terç del s.  
xiX. Féu estudis eclesiàstics i es va llicenciar en Dret. 
Exercí l'advocacia i fou jutge municipal primer i fiscal 
després. Fou alcalde d'Elx nombroses vegades, i també 
diputat provincial. Inicià obres en el Cementiri i en 
l'Hospital de Sant Josep, tot portant-hi les monges de la 
Caritat. Fou important la seua política Urbana i Elx li déu 
la seua conversió embrionària en una ciutat burgesa. Així, 
començà l'empedrat dels carrers, fou seu el primer ban 
sobre policia municipal i rural d'Elx i sota el seu mandat 
es construiren el passeig de l'Estació i el Pont Nou i es féu 
la plaça de la Glorieta. 
 
CRONOLOGIA 
 
1838 
Després de formar-se aquest any la plaça del Mercat i 
decidir la construcció d'una nova pescateria, l'Ajuntament 
expropià una casa per a obrir un nou carrer a través de la 
muralla, el qual s'anomenà de la Victòria. Aquest carrer 
anava des de la Corredora fins a la plaça del Mercat, i es 
féu entre els anys 1838 i 1841. 
1841 
S'inaugurà el carrer de la Victòria, el qual, ja des del 
primer moment, segons Gozálvez, tingué una important 
funció de pas cap el mercat, des dels ravals i eixamples 
del sud i de llevant. 
1847 
Gozálvez diu que es van plantar arbres, però deu referir-se 
als de la plaça del Mercat. Aquest carrer devia estar tancat 
al trànsit rodat, ja que ho estaven amb pilons tots els que 
anaven a la plaça Nova. 
1858 
En gener, Antònia Pastor, propietària d'un molí anomenat 
de Sant Jaume, que estava en el carrer de la Victòria, es 
queixava davant l'Ajuntament perquè tiraven 
"immundícies i pedres que tapen el llit de la séquia i 
trenquen els útils de molí"; per a evitar-ho demanava 
posar una reixa abans que l'aigua hi entràs. 
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B-15 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Victòria, núm. 2, i 

plaça del Mercat 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Meitat del segle  xiX 
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UTILITZACIÓ 
 
En la planta baixa hi ha dues botigues i els pisos semblen 
estar deshabitats. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclós dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles  del 1982, amb el núm. D-6. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos, formant cantonada. A 
la façana apareixen tres tipus d'obertures: les de l'escala 
(que dóna al carrer), els balcons del primer pis i uns altres 
balcons més petits al segon pis, tot seguint l'estratificació 
vertical en classes pròpia de les arquitectures burgeses del 
s.  xiX, amb arrels en el s.     XVIII. Mirant a la plaça del 
Mercat hi ha, a més una preciosa reixa en pit de colom. 
L'acabat exterior és molt elemental: queda reduït a un 
enlluït dels murs amb algeps moré, que li ha donat als 
panys de paret el color ocre que fou característic d'Elx. La 
coberta és amb terrat pla. El remat superior és una simple 
barana d'obra, sense cap cornisa ni adornament, que pot 
ser un afegit posterior, ja que eren habituals en aquests 
edificis les cornises superiors formant una línia, sense cap 
amplit ni paretó. 
 
CONTEXT 
 
L'edifici està envoltat d'altres cases que foren construïdes 
o remodelades durant el primer quart del s.  XX, i 
configuren, amb aquesta, un dels conjunts més 
interessants d'Elx, i que ens ha arribat sense cap 
intervenció grollera de nova planta. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquest tipus d'arquitectura popular que fou abundant a 
Elx abans de les intervencions de la segona meitat del s.  
xiX, amb la introducció del color a les façanes, de la 
teula, dels pronunciats ràfecs, de les manises i altres 
ornaments, etc. Fet i fet es tracta d'una casa de pisos 
d'arquitectura popular de la vila (als ravals, les cases eren 
de planta baixa o tenien només un pis) pròpia ja de l'edat 
moderna. Malgrat això, alguns comentaristes i viatgers li 
donen uns orígens àrabs. 
Hi destaca el senzill tractament de la façana, amb 
materials pobres, idèntics als utilitzats als ravals i als 
horts de palmeres, i la seua concepció cúbica, a base de 
volums geomètrics elementals, als quals se li obren les 
obertures i se li afegeixen les reixes, sense que cap detall 
trenque aquest volum net. Les dobles espirals de ferro que 
adornen les baranes dels balcons fan pensar que aquests 
siguen fruit d'una intervenció més tardana, devers el tomb 
de segle, que els incorporaria a l'edifici preexistent. És 
digna la menció la reixa curvada, motiu que fou abundant 
al Baix Vinalopó, i que avui en dia ha desaparegut gairebé 
del tot.  
 
CRONOLOGIA 
 

Al plànol de Porras del s. XVIII no apareix aquesta 
cantonada. Com que el carrer de la Victòria s'obrí a través 
de la muralla durant els anys 1838-1841, aquest edifici 
deu ser immediatament posterior i ocuparia una de les 
noves cantonades, que es van formar. Tanmateix, i com ja 
hem dit, la tipologia és molt anterior, fins al punt que 
gairebé ha desaparegut de la vila des de la meitat del s.  
XX. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
 
Solar obert amb l'enderroc de la pescateria i de l'espai dels 
voltants, ocupat fins fa unes dècades pel pavelló de la 
carn i per la plaça Nova o del Mercat. Aquesta excavació 
gegant correspon al soterrani d'un nou edifici destinat a 
pescateria i dependències municipals. Aquest edifici ha 
suposat la desaparició total de la plaça del Mercat. 
Curiosament la pescateria construida té menys parades de 
venda que la derrocada. Fotografia del 1978. [p. 209 sup.] 
 
Carrer de la Victòria i plaça del Mercat. Aquest carrer –i 
la seua prolongació: carrer de la Pescateria Vella– 
conserva una unitat admirable amb edificis de la segona 
meitat del s.  xiX i la primera meitat del s.  XX. En les 
dues cases de la façana de ponent que es veuen en la 
fotografia, hom pot distinguir tres reixes de pit de colom 
de la data en què s'obrí el carrer. Fotografia del 1977. [p. 
208 inf.] 
 
Casa de pisos, carrer de la Victòria, núm. 2 i plaça del 
Mercat. Detall de la cantonada i façana del carrer de la 
Victòria. Arquitectura tradicional Urbana de meitat del 
segle  xiX. Fotografia del 1977. [p. 209] 
 
 
B-16 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Victòria, núm. 1 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Els pisos s'utilitzen com a habitatges i a la planta baixa hi 
ha un comerç.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclós dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles  del 1982, amb el núm. D-5. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos, entre migeres, amb 
poca longitud de façana. La casa només té dues portes 
balconeres en cada planta. Al primer pis hi ha un únic 
balcó corregut i, al segon, un balcó en cada porta, de vol 
més reduït. Tots els balcons estan sustentats per mènsules 
d'obra, i les baranes són metàl·liques, amb ferros retorçuts 
i adornaments de flors encunyades de ferro. Damunt el 
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llindar de les portes dels balcons hi ha una abundant 
ornamentació de palmetes, flors i greques. Hi destaca 
l'estucat dels panys de paret, d'un interessant color marró. 
La planta baixa està aplacada amb pedra arenisca blanca. 
 
CONTEXT 
 
Els carrers de la Victòria i de la Pescateria Vella 
mantenen encara edificis de tres plantes, antics i d'una 
gran unitat formal. Tan important com els edificis 
considerats aïlladament és el conjunt dels carrers, 
miraculosament vius encara en el mateix centre d'Elx. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquesta una arquitectura destinada a la burgesia local 
de princpi de segle, desitjosa d'una certa ostentació i 
modernització formal. S'hi utilitzen criteris arquitectònics 
del segle  xiX pel que fa a la composició: ràfec 
pronunciat, parets pintades amb colors vius, exacta 
simetria de les portes balconeres, planta baixa aplacada 
amb pedra, etc. En canvi els detalls ornamentals són típics 
del modernisme local; el tema del frontó triangular amb 
palmetes apareix també en d'altres edificis del sud de la 
Vila Murada, i les baranes metàl·liques amb flors 
encunyades són habituals en les cases del primer quart del 
segle  XX. El conjunt resultant té un interès que es veu 
augmentat per l'existència a la vora d'altres edificis 
d'interès, amb el que això suposa d'altures de cornisa 
homogènies i d'unitat estilística. 
 
CRONOLOGIA 
 
Les baranes dels balcons són semblants a les dels edificis 
del núm. 7 del carrer de Sant Jordi i el núm. 4 del carrer 
de la Mare de Déu dels Desemparats. El primer, del 1909. 
Els detalls ornamentals d'escaiola són semblants als de 
l'edifici de la Coral, situat a la Glorieta. És anterior a el 
1929, ja que apareix fotografiat al llibret Grandes Fiestas  
dElche, d'aqueix any. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
 
Edifici de vivendes, carrer de la Victòria, núm. 1. Vista de 
conjunt. Fotografia del 1978. [p. 212 sup.] 
 
 
B-17 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jaume, núm. 2, i 

carrer de la Victòria 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1920 
 
UTILITZACIÓ 
 
 A la planta baixa hi ha un parell de botigues; una d'elles 
és la ferreteria La Llave, un dels comerços antics d'Elx. A 
la planta de pisos hi ha habitatges. 
 

DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici que fa cantó, de planta baixa i dos pisos i només 
un pis en un extrem. La planta és aproximadament 
quadrada i les dues façanes són d'aproximadament igual 
llargària pel que fa al cos volumètric principal. Totes dues 
façanes estan composades de la mateixa manera: enmig 
del primer pis hi ha un mirador fet d'obra, de grans 
proporcions, i cinc portes balconeres, dues al primer pis i 
tres al segon. El mirador domina tota la composició. A 
cada costat té un balcó, amb baranes de ferro molt 
geometritzades. Al segon pis, un dels balcons està sobre 
la part superior del mirador, seguint un esquema funcional 
de principi de segle. Les portes balconeres estan 
emMarcades per motllures clàssiques i un guardapols 
molt elemental. L'edifici està reMarcat superiorment amb 
una elegant cornisa i amb baranes de ferro. L'acabat de la 
paret és amb estuc. Tot seguint la cantonada i la línia de 
migeres hi ha un encoixinat fals, però de gran efecte. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta casa mira a la plaça del Mercat, antiga plaça 
Nova, i al carrer de la Victòria. En aquesta zona de 
l'interior de la Vila Murada encara queden alguns edificis 
del segle passat i de principi d'aquest. Al carrer de la 
Victòria es manté encara una altura de cornisa homogènia 
per a tots els edificis. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'edifici té un gran interès volumètric. Bàsicament, 
l'esquema és d'un prisma del qual sobreixen els volums 
compactes dels miradors i els més lleugers dels balcons, 
amb les baranes d'una estructura formal totalment 
geomètrica. La disposició d'aquests elements reMarca la 
doble simetria de les façanes i la simetria del conjunt. Les 
cinc portes de cada façana, perfectament ordenades, 
suggereixen la perforació del prisma, l'interior del qual            
–evidentment– és buit. Així, amb un concepte molt 
clàssic de la composició, la cantonada no es suavitza, ni 
adquereix cap protagonisme, cosa poc habitual després 
del modernisme, doncs és més normal fer xamfrà o 
curvar-la. Aquí, en canvi, queda reMarcat el paper 
d'aresta del cantó o de línia de transició entre les façanes 
per l'encoixinat en baix relleu, que, repetit, a les dues 
migeres, delimita molt clarament els paraments de l'obra. 
Altre tant succeeix amb la cornisa superior, pronunciada 
només justament el que era necessari per a delimitar 
superiorment l'edifici. 
 
CRONOLOGIA 
 
L'edifici és anterior a el 1929, ja que apareix fotografiat al 
fullet Grandes Fiestas en Elche, d'aqueix any. Durant el 
segle  xiX hi hagué en aquest solar un molí mogut per 
l'aigua de la séquia Major. Tenim notícia que la 
propietària es queixava perquè li tiraven pedres i brossa, 
que li feien malbé el molí. Aquest molí tenia en la façana 
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del nord una imatge –probablement de manises o de 
bulto, petita– dedicada a Sant Jaume. 
 
Edifici de vivendes, carrer de la Victòria, núm. 5, i carrer 
de Sant Jaume, núm. 2. Façana al carrer de la Victòria. 
Fotografia del 1978. [p. 215] 
 
 
B-18 
DENOMINACIÓ: Ermita de Sant Jaume 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jaume 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1437-1812 
 
 
UTILITZACIÓ 
 
 L'ermita de Sant Jaume, durant els seus quatre segles 
d'existència, fou un model d'espai plurifuncional: a més 
del culte, s'hi batejaren les campanes i les figures del 
rellonge de Calendura, es llegí l'art de la gramàtica i hi 
hagué un rellonge de campanes. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
La propietat devia ser del clero de Santa Maria o del 
Municipi i quan fou derrocada el seu solar passà a ser via 
pública. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Segons Ibarra, l'ermita de Sant Jaume estava justament al 
solar que feia cantó al carrer de Sant Jaume i la plaça del 
Mercat, enfrontant al que seria carrer de la Victòria. Era 
aquesta una de les més importants ermites d'Elx, molt 
anomenada pels diversos autors. Devia ser un edifici gòtic 
de petites dimensions, probablement amb un esquema 
arquitectònic semblant al de l'ermita de Sant Sebastià. 
Ibarra diu que era una ermita sufragària de la parróquia de 
Santa Maria. 
 
CONTEXT 
 
L'ermita de Sant Jaume, o més ben dit, la seua advocació, 
li dóna el nom al carrer de Sant Jaume, nom que encara 
està viu, i que va des de la plaça del Mercat fins a la de 
l'Ereta Alta. D'aquest carrer estret i curt, dels de l'antiga 
Vila Murada, Ramos diu que la Segona República li 
canvià el nom, dedicant-lo al pintor i escriptor català 
Santiago Rusiñol. També diu que el 1857 hi havia un 
taller de pirotècnies que s'incendià aqueix any, la qual 
cosa motivà la suspensió de les festes d'agost, que es van 
fer a finals del mes. 
 
CRONOLOGIA 
 
1399 
Ramos dóna la notícia que el 3 de desembre es reuniren a 
l'ermita de Sant Jaume els síndics i els procuradors de les 
viles i els llocs de cristians i els dels llocs i aljames dels 
moros per tal de "posar pau entre les dues races, en 
baralles i escaramusses constants". Ramos detalla 
puntualment els acords a què van arribar els reunits. He 

d'advertir al pacient lector que Ibarra aclareix que es 
tractava de l'església de Sant Jaume, d'Oriola, cosa que se 
li passà per alt dir a Ramos. 
1408 
Ramos diu que el Consell celebrà reunió en l'ermita de 
Sant Jaume. 
1437 
Aquest any fou el de la fundació de l'ermita de Sant 
Jaume, segons Ibarra. Ramos i Gozálvez, diuen que fou el 
de l'edificació. Durant tot el segle  XV, amb les campanes 
de l'ermita de Sant Jaume es tocaven les hores a Elx. 
Ibarra diu que fou rematada la subhasta per al càrrec de 
campaner, "al tipus de menys donat", el 1438. Ramos diu 
que el 1436 "es van comprar unes ampolles d'arena per a 
mesurar el temps i tocar les hores", car el Consell havia 
acordat fer "tres campanes per al rellonge de l'ermita de 
Sant Jaume". 
1573 
Es batejaren aquí les campanes del rellonge de Calendura. 
1699 
Aquest any el Consell augmentà el sou del mestre de 
Gramàtica, i li envia la comanda de llegir aquest "art de la 
gramàtica" en l'ermita de Sant Jaume. Devia fer-ho "en 
públic, conforme s'ha estilat en els seus antecessors". 
1759 
Es van tallar aquí les figures del rellonge de Calendura, 
Miquel i Vicent. 
1812 
S'enderrocà l'ermita de Sant Jaume. Segons Gozálvez, el 
seu solar passà a formar part de la plaça Nova, després 
plaça del Mercat. 
1819 
L'Ajuntament va vendre la pedra picada que li va quedar 
de l'enderroc de l'ermita de Sant Jaume. 
1857 
Es va construir una capella dedicada a Sant Jaume en la 
façana del nord del molí d'aquest nom, que feia cantó als 
carrers de Sant Jaume i de la Victòria.  
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"L'ermita de Sant Jaume estava situada en el carrer del 
seu nom, el cantó de la plaça del Mercat. Se celebrava la 
festa anual a càrrec dels militars de cavalleria, que solien 
presentar exercicis eqüestres, sainets i comèdies. Els seus 
patrons foren abandonant aquesta ermita i el 1812 en 
foren derrocades les restes”. 

Alexandre Ramos i Folqués 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 70, 95 i fig. 9. 
Ibarra, P.: Elche..., annexe "Elig", p. 21. 
—Historia..., p. 99, 109 i 226. 
—"Reloj público. Calendura", El Papagayo, núm. 14, 13-
1-1924, p. 2. 
Ramos, A.: Historia..., p. 140, 184, 251, 531 i 621. 
—La industria..., p. 221. 
 
 
B-19 
DENOMINACIÓ: L'Ereta Alta 
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DESCRIPCIÓ 
 
Aquesta és una petita plaça de forma triangular situada a 
l'interior de la Vila Murada medieval. Ja apareix al plànol 
de Porras del segle     XVIII. El seu caràcter venia definit 
per la proximitat a la plaça del Mercat; així, durant una 
època s'hi féu el mercat de la fregassa, amb parades de 
venda d'objectes de terrissa i olleria. Durant l'edat mitjana 
i l'inici de l'edat moderna fou en aquest espai on es feia la 
batuda del gra, quan la vila estava en guerra i no es podia 
fer a les altres eres d'Elx, com ara la que hi havia pròxima 
a la caserna Cavalleria i, sobretot, a les Eres de Santa 
Llúcia, entre la muralla i el convent de Mercedaris. En 
l'actualitat només s'aprofita per al monòton i tristíssim ús 
d'aparcament d'automòbils i com a lloc de pas. De la seua 
antiga història només es recobra una part la Nit de l'Albà, 
el 13 d'agost: els darrers anys s'hi ha instal·lat la Creu 
Roja, que atén els ferits i els accidentats en aqueixa mena 
de nit del foc d'Elx. La Glorieta és el centre de la festa. 
Els joves hi van a tirar carretilles i només l'Ereta Alta, de 
tot el centre, queda com a zona de pau, sense cotxes, amb 
la gent de la Creu Roja i les ambulàncies que tenen cura 
dels accidentats i els porten, si cal, a l'hospital. 
Arquitectònicament l'Ereta Alta, com tot el poble, estava 
dominat pel grandiós perfil de l'església de Santa Maria, 
visible al nord, per damunt de les cases de dues i tres 
plantes. Enmig, hi hagué una font. El procés de destrucció 
que començà en la postguerra s'ha accelerat durant els 
darrers anys. Les altures excessives i la reforma de les 
alineacions l'han desvirtuada. Hi queda d'interès el pany 
de ponent, amb dos bonics edificis, l'un racionalista i, 
l'altre, castissista. 
 
 TOPONÍMIA 
 
Vaig conèixer de nen aquest espai com a replaceta de la 
Fregassa, topònim original per haver-hi el mercat de 
terrisseria. Tingué el nom, segons Ramos, de replaceta de 
l'Ereta Alta, pel fet de batre aquí el gra. Gozálvez aclareix 
que allò que fou l'Ereta Alta és només una part de l'actual 
plaça. Aquest nom d'Ereta Alta el du ara un carrer veí que 
surt de l'extrem noroest de la plaça. El 1912, l'Ajuntament 
acordà que l'Ereta Alta s'anomenaria de Josep Maria 
Buck, però aquest fou un acord que no es va dur a terme. 
Uns anys més tard se li posà el nom d'aquest industrial i 
polític il·licità a un dels carrers més amples i més bons de 
l'eixample del Pont Nou. Finalment, la plaça s'anomenà 
de Balmes. Jaume Llúcia i Balmes (Vic, 1810-1848) fou 
un eclesiàstic, pensador i polític català, autor de 
nombroses obres de religió i filosofia. Sense que tinga cap 
valor toponímic, cal assenyalar que el plànol de Coello 
apareix com a replaceta de Sant Jaume. 
 
CRONOLOGIA 
 
1859 
Plànol de Coello, anomenant la plaça com de Sant Jaume. 
1912 
Acord municipal posant-li el nom de Josep Mª BucK. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. III, p. 106-107. Sobre Jaume Balmes. 

Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 43. 
Ramos, A.: Historia..., p. 601. 
 
Casa de planta baixa i pis, replaceta de la Fregassa. Una 
de les últimes supervivències d'arquitectura tradicional 
dins del recinte de la vila; la casa només té els tres buits 
estrictament necessaris i tota la façana és d'algeps. 
Derrocada el 1979. fotografia del 1977. [p. 221 sup.] 
 
Edifici de vivendes, replaceta de la Fregassa, núm. 2, i 
carrer de l'Ereta Alta. Arquitectura castissista poc habitual 
en la ciutat i abundant en les vil·les de camp dels anys 50. 
fotografia del 1977. [p. 221 inf.] 
 
 
B-20 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos (casa Huertas) 
EMPLAÇAMENT: Replaceta de la Fregassa, núm. 5, 

i carrer de Sant Jaume 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1943 
 
UTILITZACIÓ 
 
 A la planta baixa hi ha una botiga i a les plantes de pisos, 
habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El projecte fou un encàrrrec de Modest Huertas. Aquest 
edifici està inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis 
Protegibles  del 1982, amb el núm. D-13. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de quatre plantes, formant cantó, amb una vivenda 
en cada planta. La cantonada està reMarcada mitjançant la 
curvatura del mirador i l'endinsada de l'última planta al 
carrer de Sant Jaume. El mirador ocupa tota la longitud de 
la façana. No hi ha cap balcó. Les finestres són 
corregudes tot al llarg del mirador i estan partides 
verticalment per a disposar-hi les fulles i les persianes. 
Les baranes de ferro tenen motius ornamentals art-decó 
formats per unes pletines horitzontals i d'altres que se 
superposen entre si. Una cornisa i una barana de ferro 
rematen l'edifici. Els panys de paret de les façanes estan 
estucats amb color ocre, molt clar. I hi ha una o dues 
fenedures tot al llarg de cada pany de paret, situades 
horitzontalment entre els miradors. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta és la zona del mercat de la ciutat, a l'interior de la 
Vila Murada. HI ha antigues botigues de tela i de roba 
cosida i, més a prop de la plaça del quemenjar, tendes 
d'ultramarins. La fortíssima renovació Urbana ha 
desvirtuat per complet l'entorn construït. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un dels millors edificis art-decó de l'arquitecte 
Serrano i Peral. Com en altres edificis de l'època, tenim 
aquí la cantonada resolta amb un contundent mirador 
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curvat, així com els grans finestrals correguts tot al llarg 
de la façana, tan cars a l'autor. Són especialment 
destacables les solucions ornamentals, molt conseqüents 
amb el plantejament general de l'edifici. Mentre que Pérez 
i Aracil adoptà aviat les espirals castissistes, aquí, i en 
altres obres de Serrano i Peral, les baranes, els remats i els 
panys de paret no mostren la menor concessió a 
l'historicisme. Els quadrats de les baranes estan 
composats d'una forma molt interessant, i també els 
lleugers moviments de la façana. De l'interès de Serrano i 
Peral per la ciutat ens parla la solució de l'edifici veí, per 
la façana del qual continuà la composició d'aquest del 
cantó, malgrat la dècada que separa ambdues obres. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat en maig del 1943. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta HE. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 65. 
 
Edifici de vivendes (casa Huertas), replaceta de la 
Fregassa, núm. 5, i carrer de Sant Jaume. Plantes, alçats i 
secció. Projecte datat el 1943. En la planta dels dos 
primers pisos es distingeix l'estudi per a una ampliació. 
[p. 224]  
 
Edifici de vivendes (casa Huertas), replaceta de la 
Fregassa, núm. 5, i carrer de Sant Jaume. Detall de la 
cantonada; en l'ampliació de l'edifici es repeteixen tots els 
motius externs, excepte el retranqueig del tercer pis, que 
hauria estat important per l'estretor del carrer. Fotografia 
del 1977. [p. 225] 
 
 
B-21 
DENOMINACIÓ: Pujadeta de Sant Jeroni (carrer del 

Bisbe Tormo) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest és un carrer perpendicular a la Corredora que va 
des de la Glorieta fins el carrer de la Fira, i gairebé fins a 
la plaça de Santa Isabel. És un dels eixos que 
esdevingueren de principal circulació del centre històric 
d'Elx, després que fos obert, trencant la muralla a finals 
del segle    XVII. Arquitectònicament no té cap interès, 
després que han desaparegut tots els edificis que el 
configuraven, substituïts per anodines cases de pisos. La 
forta reforma d'alineacions a què fou sotmés els darrers 
trenta anys també l'ha desgfigurat en gran mesura. 
Conserva l'interès de tenir a l'extrem nord un llenç de 
paret de l'església de Santa Maria i la cúpula de la Capella 
de la Comunió. Açò, des d'un punt de vista Urbanístic. Pel 
que fa a l'històric, hem de recordar que aquí estigué 
l'ermita de Sant Jeroni, que li donà el nom original del 
carrer, i el palau Bisbal, important peça barroca. També 
estigué aquí la torre de Santi, una de les setze torres 
petites de la muralla que Sanz assenyalava el 1621.  

 
TOPONÍMIA 
 
El nom d'aquest carrer fins a finals del s.  xiX, fou el de 
Sant Jeroni. Popularment és conegut amb el bonic i 
familiar nom de la Pujadeta, que fa referència a la 
pendent que té a la part sud, originada per la major altura 
de l'interior de la vila respecte a la Corredora. El carrer 
també està citat amb el nom de la Pujadeta de Sant 
Jeroni, que és el que em sembla més correcte. Ramos 
l'anomena carrer Nou. A finals del s.  xiX, l'Ajuntament li 
posà el nom del Bisbe Tormo, Josep Tormo i Julià 
(Albaida 1721-Coix, 1790) fou eclesiàstic. Es graduà en 
arts i es doctorà en teologia a la Universitat de València. 
Fou nomenat bisbe d'Oriola, on creà una biblioteca 
pública. Va promoure diversos projectes per a portar 
aigua potable a Elx durant el segle XVIII, conseguint amb 
èxit el seu propòsit el 1789. Enmig de l'alegria de tot el 
poble l'aigua dolça arribà a la plaça de la Mercè. També 
gràcies a Josep Tormo s'acabà l'església de Santa Maria, 
edifici que ha definit Elx durant dos-cents anys, en 
albirar-se des de tot el camp i les serres. 
 
CRONOLOGIA 
 
1686 
Segons Ramos, aquest any Melxor Antoni i Perpinyà 
demanà permís per a aprofitar-se de la part de la muralla 
de darrere de sa casa i eixamplar, així, la seua saboneria. 
Apareix com a carrer Nou. 
1687 
Segons Ramos, el sabater Valentí Hernàndez demanà 
autorització per a obrir un carrer "pel de Sant Jeroni a la 
Corredora". 
1699 
Segons Gozálvez, aquest any fou oberta la Pujadeta de 
Sant Jeroni. Diu que es féu derrocant dues cases: una del 
carrer de Sant Jeroni i una altra de la Corredora. Gozálvez 
pensa que és possible que el seu orige fos un atzucac, que 
s'obrí trencant un tros de muralla. 
1779 
L'Ajuntament llegí en Capítol del 31 de desembre una 
carta del Bisbe Tormo on exposava la no conveniència de 
reedificar l'ermita de Sant Jeroni, que estava enfront del 
palau Bisbal, ja que per estar molt pròxima a l'església de 
Santa Maria, no era necessària. El bisbe considerava que 
era convenient derrocar l'ermita i construir un local més 
prop de l'església on es reunís la vila quan hagués 
d'assistir a les funcions de l'església, deixant el terreny 
sobrant per a eixample dels carrers limítrofs i per a la casa 
del cura. Els seus carreus foren utilitzats per a la propera 
Capella de la Comunió, que aleshores estava construint-
se. En aquesta ermita, segons Ramos, els veïns hi 
celebraven festa anual amb missa, sermó, música i 
diversions populars. 
1859 
Al plànol de Coello el carrer té el nom de Sant Jeroni. 
1895 
Ibarra, a la seua Historia... diu que l'ermita de Sant Jeroni 
estava situada al lloc on, aleshores, hi havia un forn, cosa 
contradictòria amb la notícia de Ramos i Gozálvez de 
repartiment del seu solar entre la casa dels regidors, la 
casa del cura i la via pública. 
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1897 
L'Ajuntament acordà donar-li al carrer de Sant Jeroni el 
nom del Bisbe Tormo. 
1898 
El 5 de juny es formà la societat Nou Casino d'Elx. 
Segons Ramos, estava al mateix local que tenia el Casino, 
al carrer de Sant Jeroni. Diu que ocupava l'antiga casa 
dels Perpinyà, que fou la mateixa que albergà els reis el 
1802. Al Nou Casino es pujava també des del carrer del 
Trinquet. En una part d'aquell gran edifici, derruít durant 
la Guerra d'Espanya, es féu els anys 40 el cinema 
Capitoli. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GERV, vol. XI, p. 254. Sobre el Bisbe Tormo. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 32, 62. 
Ibarra, P.: Historia..., p. 100. 
Ramos, A.: Historia..., p. 182, 290, 532 i 584-585. 
—La Industria..., p. 143. 
 
 
B-22 
DENOMINACIÓ: Palau Bisbal 
EMPLAÇAMENT: Pujadeta de Sant Jeroni (carrer 

del Bisbe Tormo), núm. 16, i 
plaça de Santa Isabel, núm. 5. 

AUTOR: Pere Torbe, enginyer d'artilleria. Antoni 
Serrano i Peral, arquitecte. 

ÈPOCA: El primitiu palau era del segle XVIII. Fou 
derrocat devers el 1965 per a construir l'actual casa 
del cura. 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquí ha estat sempre la casa dels cures de l'església de 
Santa Maria. De vegades s'hi assajava la Festa. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat eclesiàstica. Estava citat al PGOU del 1962 
entre el conjunt d'interès que envoltava l'església de Santa 
Maria, però açò no impedí la seua destrucció.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'antic palau Bisbal era un edifici del segle     XVIII que, 
com l'actual, formava una cantonada. L'escut del bisbe 
estava al mateix cantó i fou l'única cosa que es va salvar. 
Les reixes i [d]els balcons són noves, i les antigues van 
desaparèixer. Tenia planta baixa i pis i, probablement, una 
cambra superior. Mirant al carrer de Sant Jeroni tenia un 
pòrtic format per dos o tres arcs, obert només al carrer i 
tancat als dos costats laterals; aquest element tenia 
importància des del punt de vista urbà. Fuentes suposa 
que aquest edifici podia ser de l'enginyer d'artilleria Pere 
Torbe, qui fou l'encarregat de projectar i dirigir la caserna 
de Cavalleria. Fou derrocat devers el 1965. El nou edifici 
el féu l'arquitecte Serrano i Peral en un estil històrico-
artístic poc afortunat, car duplicà l'altura i el número de 
plantes, trencant l'escala del carrer i la plaça; i derrocà un 
bell edifici barroc. 
 

CONTEXT 
 
Juntament amb la Calaforra i amb Santa Maria, el palau 
Bisbal formava una important zona de la vila Murada 
d'Elx. Ara té una importància molt relativa. Manté el 
caràcter de fita pel seu ús tan específic i és d'agair-li la 
seua façana plana, sense miradors ni balcons. 
 
CRONOLOGIA 
 
1759 
Es començaren les obres de la caserna de Cavalleria, per 
l'enginyer Pere Torbe. 
1802 
Els reis Carles IV o Lluïsa de Borbó, des pas per Elx en 
un viatge cap a Cartagena, s'hostatjaren al palau Bisbal i a 
dues cases veïnes, propietat dels Perpinyà. Aquestes cases 
devien ser també palaus barrocs. Per a comunicar 
interiorment les cases, es van derrocar els tabics o parets 
interiors que les separaven. 
1887 
Segons Fuentes, el palau acabava de ser restuarat. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Hi ha dos formosos palaus: el del comte d'Altamira i el 
de l'il·lustríssim senyor Bisbe, ara de la Nació, el qual té 
la façana en el carrer de Sant Jeroni o Pujada de Santa 
Maria. És molt sòlid, de pedra picada i bon aspecte, de 
grans dimensions i moltes comoditats, amb una galeria a 
les seues espatlles que cau al trinquet”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"Un dels palaus fets per Torbe creiem que és el palau 
Bisbal, que encara es conserva al carrer de Sant Jeroni, 
vora la torre de la Calaforra. El palau bisbal fou fet pel 
bisbe en Josep Tormo enfront de l'angle sudest de Santa 
Maria, sobre l'antiga muralla. Aquest palau, mitger amb la 
fortalesa de la Calaforra, està acabat de restaurar 
interiorment pel darrer bisbe d'Oriola, Victorià 
Guisasola”. 

Javier Fuentes y Ponte (1887) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Fuentes, J.: Memoria..., p. 48, 63. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 329. 
Ramos, A.: Historia..., p. 212. 
Existeix també un plànol antic de les façanes que era 
propietat de Juan Gómez i Brufal i que jo vaig veure a 
l'estudi de l'arquitecte Serrano. 
 
Palau Bisbal, carrer del Bisbe Tormo (la Pujadeta) i plaça 
de Santa Isabel. Detall de la cantonada, amb l'escut del 
bisbe. Fotografia del 1978. [p. 231] 
 
 
B-23 
DENOMINACIÓ: Torre àrab i casa senyorívola (La 
Calaforra) 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Santa Isabel i carrer del 

Trinquet 
AUTOR: Anònim 
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ÈPOCA: Segles   xiII- xiV, 1872 i 1908. 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Actualment, la Calaforra s'utilitza com a residència 
particular dels propietaris. Durant, l'edat maderna, segons 
Ramos, les cambres altes foren ocupades pels alcaids 
majors de la vila, i els baixos eren graners on hom 
disposava el gra de la massa comú de delme fins que era 
repartit. El delme, segons Fabra, és el dret (d'una extensió 
variable) de collita que es pagava a l'església o al rei i 
altres senyors. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
La Calaforra és propietat privada. Està inclosa en el 
recinte del Conjunt Històrico-Artístic, amb menció 
explícita al text i amb un dibuix de la planta en plànol de 
delimitació. Aquest conjunt fou declarat d'interès per la 
Direcció General de Belles Arts per D. 191/1968, del 18 
de gener. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquestes són les restes de la que fou torre principal de la 
muralla de la vila medieval. Es tracta d'un cos prismàtic 
de planta rectangular, amb la base dels murs formant 
talús. La fàbrica és de maçoneria, revestida de morter, i 
amb carreus de pedra en la base i en els cantons. La 
torrassa té diverses finestres neo-àrabs i està coronada en 
la part superior amb merlets de rajola, del segle  xiX. La 
casa senyorívola està afegida a la part de fora de les 
muralles. En algun moment he pensat si podria haver-se 
originat aquest afegit amb la construcció de l'Almodí. 
Tanmateix la contundent afirmació d'Ibarra que hi havia 
el vall entre l'Almodí i la torre de la Calaforra, m'ha fet 
rebutjar la hipòtesi. La part de la casa té soterrani i dues 
plantes, i està coberta per una teulada a tres aigües, amb 
un pronunciat ràfec. Les escales d'accés estan situades en 
un gran pati o vestíbul amb il·luminació zenital, al qual 
s'entra directament des del carrer. Aquest vestíbul, així 
com el menjador, la biblioteca i diversos salons, estan 
decorats amb una abundant ornamentació de pintures al 
fresc de principi del segle  XX. En la porteta del vestíbul 
es conserva encara el fragment d'un arc de ferradura de 
gran dimensió, amb dovelles de carreuada. Destaca per la 
seua bellesa la sala egipcíaca, amb símbols de masoneria, 
on hi ha un petit museu particular del què forma part, 
indegudament, la creu del terme del camí d'Oriola, 
portada aquí quan fou abatuda el 1931. 
 
CONTEXT 
 
Fou aquest un interessant conjunt urbà format pel convent 
de la Mercè, l'església de Santa Maria, la Calaforra i el 
palau Bisbal. L'estructura Urbana fou destruida durant els 
anys 60 amb l'obertura del pont d'Altamira. La gran escala 
que tingué aquesta torre –i la seua incidència Urbana– ha 
anat minvant d'una forma gradual per les catàstrofs i 
reformes que ha patit, així com, sobretot, per l'elevació 
dels edificis pròxims. L'íntima relació de la Calaforra amb 
la muralla i amb la vila ha desaparegut, així mateix, amb 
les transformacions Urbanes de les darreres dècades. 

Actualment aquest és pràcticament un edifici aïllat unit 
només al carrer del Trinquet per alguns edificis sense cap 
importància de meitat del s.  XX i per algun solar. L'unió 
de la Calaforra amb l'edificació antiga feta sobre la 
muralla, fonament per a la comprensió de l'edifici, ha 
desaparegut amb l'eixamplament de carrers i l'enderroc 
d'illes senceres de cases. Hi ha, això sí, una bonica caseta 
pegada a la torre per la banda de migdia, mirant a la plaça 
de Santa Isabel, però que està incorporada interiorment a 
l'edifici. Segons Ramos, aquesta caseta fou cavallerissa i 
l'habità un agutzil de l'alcaid major. Des de la Calaforra 
partien galeries subterrànies cap a l'alcàsser i cap a la 
torrassa de Cotí que foren inutilitzades, segons cronista 
Torres, el 1880. Les excavacions fins a 12 m de 
profunditat per a fer els soterranis d'un edifici del barri 
dels Filadors, el 1981, no deuen haver-ne deixat ni rastre. 
 
TIPOLOGIA 
 
Segons Ramos, la Calaforra tenia 20 m d'altura. Fou la 
torre principal de la muralla, que defensava la porta de la 
vila (o porta Lucentina, segons Ramos) on estava l'eixida 
cap a Alacant, un dels dos camins més importants, 
juntament amb el d'Oriola, que eixien d'Elx. Diuen que, 
enfront, tenia una altra torre més petita, emMarcant la 
porta de la vila. Aquesta porta –amb les dues torres 
laterals– és la que està representada a l'escut d'Elx. D'altra 
banda, Ibarra diu (crec que fantasiosament) que les dues 
torres de l'escut són la Calaforra la més alta i la del 
Consell la més baixa. Segons Ibarra, també d'una forma 
errònia, d'acord amb Ramos i Gozálvez, la torre de la 
Calaforra estava vora la via romana Augustea o camí 
d'Hércules, que anava des dels Pirineus fins a Cadis. 
També diu que, més tard, fou castell d'Atanagildo, cosa 
igualment fantasiosa, per no dir quimèrica, com ho 
qualifica Ramos. Ibarra arribà a afirmar el 1929 que "les 
restes arquitectòniques vistes per mi a l'interior revelen 
clarament que la torre actual és una ampliació de la torre 
visigòtica que abans ocupà el mateix lloc". 
 Amb tot i això, la Calaforra és un dels edificis 
més importants d'Elx, i el de traça més antiga, juntament 
amb els interessantíssims banys àrabs. De l'original torre 
àrab a males penes si deu quedar algun tros en alguna part 
dels murs exteriors. El conjunt s'ha modificat nombroses 
vegades i ha patit destruccions molt importants. La imatge 
actual no deixa de ser un revival de primeries d'aquest 
segle  XX. L'exterior de la casa senyorívola és d'un gran 
interès. Les finestres i el portal d'entrada són bons 
esxponents de l'arquitectura noble dels segles  XV i   
XVI. El ràfec, els miradors i el vestíbul ho són dels 
revivals historicistes del tomb de segle. L'interior, ja del 
1908, ostenta mediocres pintures al fresc, que estan 
situades entre un neogòtic ben florit, ple de motius 
ornamentals, i un neoàrab idealista de palmeres i hurís. En 
qualsevol cas, i malgrat la mediocritat general, la 
decoració pictòrica interior no deixa de tenir la gràcia dels 
revivals històrics de segona fila. Té interès el museu, amb 
nombroses peces arqueològiques, artístiques i històriques.  
 
CRONOLOGIA 
 
1261 
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Segons Ramos, amb l'alçament dels moros d'Andalusia, la 
Calaforra fou atacada i el seu defensors cristians foren 
morts. Deu referir-se als cristians que vingueren a Elx 
abans de la conquista definitiva. 
1265 
Amb l'entrega de la Calaforra al rei Jaume I, es va 
materialitzar la rendició de la vila àrab d'Elx. Açò fa 
pensar que l'obra original de la Calaforra, encara que ben 
poca cosa deu quedar dempeus, seria, si més no, del segle 
anterior. En efecte, Ramos diu que sota la Calaforra s'han 
trobat restes de construccions anteriors a la conquista 
cristiana d'aquest any del 1265. 
s.  XIV 
Data que consta al peu de la torre. 
1332 
Quan l'àrab Reduan, amb els moriscs de la governació 
d'Oriola i els moros de Granada, li posà setge a la vila, 
obrí bretxes en les muralles i el dany fou tan gran que 
Ramos diu que només quedà dempeus la torre de la 
Calaforra. 
s.  XV 
Durant aquest segle i els següents, dalt de la Calaforra, en 
la seua condició de part integrant i principal de la muralla, 
onejava l'estendard verd d'Elx amb la llegenda: "Muiren 
els castellans, enemics nostres". A la vora, hi havia una 
bandera de senyals que des dels temps de la conquesta 
fins al domini dels Cárdenas, li anunciava al poble la 
proximitat de l'enemic, moro o castellà. 
1437 
Segons Ramos, aquest any el Consell ordenà que una 
campana que hi havia a la Calaforra, procedent de 
l'església de Sant Jaume, fos col·locada en la torre que 
anomenaven de la Campana (supose que seria la de la 
Vetlla) per a cridar a treballar els obrers dels murs. 
1442 
El 20 d'agost, el Consell ordenà que l'obrer de murs fes 
"en la raconada de la part de fora del portal de la vila" una 
casa, dins de la qual hom posaria un pes per a pesar el 
forment que hom duia a moldre als molins i la farina que 
en sortia. Aquest edifici era l'almodí, que supose que no 
estava adossat a la Calaforra, sinó amb el vall per enmig, 
al final del carrer Ample. 
1481 
El 8 de novembre, els representants del poble d'Elx van 
materialitzar l'entrega d'Elx al senyor Gutierre de 
Cárdenas en donar-li les claus de l'alcàsser i de la 
Calaforra als seus propietaris. 
1768 
Data inscrita dins d'un pou de la Calaforra que Ibarra va 
veure en baixar-hi el 1908. Segons Ibarra, el pou estava 
revestit amb calç, el pis era de formigó i estava ben 
conservat. 
1780 
El darrer comte-duc d'Arcos, marqués d'Elx mor sense 
successió. La Calaforra, l'alcàsser de la Senyoria i altres 
immobles i propietats passen a mans del marqués 
d'Astorga, comte d'Altamira. 
1829 
Com a conseqüència dels terratrèmols d'aquest any, la 
Calaforra pergués dos cossos de la seua altura, ja que 
s'hagueren de derrocar uns 10 m de la part superior de la 
torre. Ibarra diu que "fou el terro d'aquells que hi 
habitaven. Fins que foren desmuntats els primers cossos 

que es veien en l'estat més ruïnós, no hi tornaren els seus 
moradors". Una carta del 22 de juny deia que "a la 
Calaforra s'ha després la paret del migdia pels 
terratrèmols i les pluges; també està apuntalada, car no 
podrà composar-se fins que es desocupen les sitges de la 
massa comú". 
1837 
Fins aquest any, el noble cedia de bades els graners o 
sitges de la Calaforra per a guardar el gra del delme. Però 
en endavant la junta hagué de pagar un arrendament. 
1861 
Segons Ramos, el 15 de març, el comte d'Altamira li 
demanà a l'Ajuntament que deixàs a la seua disposició el 
palau i fortalesa de la Calaforra. 
1871 
La Calaforra fou donada al marqués de Lendínez per 
l'ambaixador Francesc Estrada, amb motiu de casar-se els 
seus fills. 
1872 
L'11 de juny, l'apoderat del marqués de Lendínez 
sol·licità fer reformes en l'interior de la Calaforra i en la 
façana de llevant. S'havia de llevar una reixa d'aquesta 
façana de llevant per a col·locar-la centrada sota un balcó, 
"en benefici de l'ornat públic". També s'havia d'enlluir la 
façana exterior de l'edifici. 
1878 
Se soliciten reformes en la façana de ponent, amb data del 
24 d'abril. D'aquest any deuen ser les obertures que 
Lendínez manà fer mirant a la plaça de Santa Isabel. 
Altres autors donen per aquestes finestres la data del 
1872. Segons Ramos, es féu una porta a la plaça de Santa 
Isabel, tres finestres ogivals al primer pis i unes altres tres 
al segon, coronant la torre amb una cresteria i revocant la 
façana "per a donar-li més consistència i uniformitat".  
El 22 de gener d'aquest mateix any es fundà a Elx una 
lògia francmasònica. Ramos diu que el local on hom feia 
les reunions era la casa de la Calaforra, "al lloc on estigué 
l'almodí o alfòndec dels cereals". 
1880 
El marqués de Lendínez va inutilitzar els corredors 
subterranis que unien la Calaforra amb l'alcàsser de la 
Senyoria i amb la torrassa de Cotí. Fou a principi d'aquest 
any quan començà allò que Ibarra caritativament anomena 
"restauració" de la Calaforra. 
1889 
Data de l'edició de Valencia de Llorente. Al dibuix que 
s'hi inclou de la Calaforra es veu que encara no existien 
els miradors de fusta ni la coberta inclinada amb el 
pronunciat ràfec de la casa afegida a la torre. 
1908 
Un fill del marqués de Lendínez li ven la Calaforra a 
Josep Revenga. Encara que sembla estrany després de les 
abundants reparacions de finals del s.  xiX, segons Ibarra, 
es trobava en un estat ruïnós. Diu que hi havia parets 
desplomades i que els terrats estaven molt deteriorats. 
Revenga féu importants reformes que li donaren l'aspecte 
actual. Segons Ramos, es va consolidar la fonamentació 
perimetral, es feren nous fonaments a l'interior i van 
revestir amb maçoneria les parets descarnades. Ibarra i 
Ramos ja anomenen un tros d'arc de ferradura de gran 
diàmetre que aparegué amb aquestes obres. "Les dovelles 
són de pedra picada i està conforme s'entra, a mà dreta". 
Del dietari d'Ibarra, el 30 de maig del 1908: "Obres a la 
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Calaforra. El nou propietari d'aquest històric edifici té el 
propòsit d'habitar-lo, per la qual cosa ha manprés una 
seriosa reparació en la monumental casa". El 21 de juliol, 
Pere Ibarra baixà a veure l'interior del pou de la Calaforra. 
Escrita en la paret es trobà la data del 1768. Del dietari 
d'Ibarra, el 2 d'agost: "Afectat aquest edifici per desploms 
i deteriorament als terrats, el propietari, senyor Revenga, 
ha començat per consolidar les bases de l'edifici, 
procedint a fer noves fonamentacions en l'interior de la 
torre, i revestir amb maçoneria les superfícies 
desarmades". Aqueix mateix dia, Ibarra dibuixà una cova 
situada sota la torre. Segons Ramos, Pere Ibarra presencià 
i col·laborà en aquelles obres. Resulta sorprenent la 
col·laboració d'Ibarra en una obra tan destructiva com 
aquella. 
1909 
Aquesta és la data que consta pintada al fresc en el portal 
o vestíbul d'entrada. Està signat: "A. Espí, 1909". El nom 
deu fer referència al pintor que féu la decoració. 
1931 
L'Ajuntament republicà li canvià el nom a la plaça de 
Santa Isabelm posant-li el de Mateo Inurria (Còrdova 
1869-Madrid 1924), escultor andalús que conreà en un 
estil sobri el retrat, el monument commemoratiu i funerari 
i el nu. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Dins de la vila hi ha una torre molt antiga, anomenada la 
Calaforra, que té 400 pams de cintura en lo baix d'aquesta 
torre, per no estar acabada de llaurar. Hi havia molta terra 
i el duc de Maqueda manà que fos buidada per fer-hi 
certes estances”. 

Martí de Viciana (1564-1566), citat per Ramos 
 
"Roman avui en dia l'anomenada fortalesa de la Calaforra, 
de la que tant diuen les històries, així per la seua 
grandiositat com també per haver estat inexpugnable i 
forta”. 

Cristòfol Sanz (1621) 
 
"La seua obra és antiquíssima [...]. És de poc gust, doncs 
sembla ser que fou construïda per a fortalesa”. 

Anònim (s.  XIX), citat per Ramos 
 
"La Calaforra o casa forta és la torre principal que hi 
havia a Elx. La torre, que té una circumferència de deu o 
onze metres, era totament massissa, i dic era perquè avui 
té instal·lat el seu propietari un ampli menjador del més 
pur estil àrab, mercè a haver-la buidat, cosa que ha costat 
no sols molt de treball per a un centenar d'homes, sinó 
també una respectable suma de diners”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895) 
 
"[...] té murs antiquíssims, l'existència dels quals revela 
construccions desconegudes per complet perquè no 
corresponen a la torre actual. La torre que avui esxisteix, 
malgrat estar restaurada, és més gran en la seua base que 
la que dóna el primer perímetre dels murs existents, i que 
s'ha procurat conservar en lo possible. És a dir, que la 
torre actual pot considerar-se com una ampliació de la que 
abans ocupà el mateix lloc. 

Entre els grans muntons de terra apareixen trossos de 
murs també de terra, daus de claç, amb la particularitat 
d'estar massissats amb terra de la mateixa classe. En un 
determinat lloc es conserva, formant part del brancal de la 
porta d'entrada, un tros d'arc de ferradura de gran 
diàmetre, amb dovelles de pedra picada, que ha estat 
conservat”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1908) 
 
"Pel seu imponent aspecte, pel seu estil arquitectònic i pel 
seu emplaçament, vora la porta de l'antiga Vila Murada, 
se'ns revela la gran importància que per a la defensa de la 
població tindria aquesta fortalesa”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1926) 
 
"En l'aspecte medieval, té Elx un edifici històric molt 
interessant, sinó pel seu aspecte modernitzat, per la seua 
gloriosa intervenció en les guerres de l'època. 

Pere Ibarra i Ruiz (1929) 
 
"No comptem amb testimonis fefaents que demostren que 
la Calaforra siga àrab, tenint en compte les restauracions i 
reconstruccions de què ha estat objecte, encara que 
sembla que hi ha indicis als fonaments d'aquella època, 
anterior al segle XIII”. 

Alexandre Ramos i Folqués (1980) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SG. Expedient de declaració del Conjunt Històrico-
Artístic, on s'inclou una petita i esquemàtica planta. 
BOE, 5-2-1968. Declaració del Conjunt Històrico-
Artístic. 
Festa d'Elig, especialment el número del 1971, amb una 
fotografia. 
GEC, vol. VIII, p. 651, sobre l'escultor Mateo Inurria. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 27-31. 
Ibarra, P.: La Calahorra... Inclou una fotografia del 
primer quart del segle  XX. 
—"Centenario de los terremotos del 1829", La Defensa, 
núm. 898, 24-3-1929. 
—Historia..., p. 131, 283. 
—Tesorillo... 
Jaén, G.: Guia..., núm. 3. 
Llorente, T.: Valencia, p. 989. inclou un dibuix de 
l'exterior, encara sense els miradors de fusta. 
Ramos, A.: Historia..., p. 230 i 470-472. 
—Palacio..., p. 51-89. 
Sanz, C.: Recopilación..., p. 111-112. 
 
La Calaforra, plaça de Santa Isabel. Esquema de la planta, 
segons la Direcció General de Belles Arts. Fragment del 
plànol de delimitació del Conjunt Històrico-Artístic 
(Decret 191/1968, del 18 de gener; BOE, 5 de febrer del 
1968). [p. 241 sup.] 
 
Escut d'Elx, segons Cristòfol Sanz, on està representada la 
porta i la torre de la Calaforra. Any 1621. AME, 
reproduït, entre d'altres, a Sanz, C.: Recopilación..., p. 1; 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 30, fig. 5. [p. 241, mig] 
 
La Calaforra, plaça de Santa Isabel. Façana del nord, 
segons Llorente (Llorente, T.: Valenia, vol. ii, p. 989). 
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Com es pot veure, en 1889, data de l'edició de l'obra de 
Teodor Llorente, els balcons no s'havien convertit encara 
en miradors. Al fons està la basílica de Santa Maria. En 
primer terme, el reixat del passeig de les Eres, quan tenia 
un jardinet elevat enmig. [p. 241, inf.] 
 
La Calaforra. Vista de la torre a principi de segle. Els 
merlets encara no estaven acabats, ni obertes les grans 
finestres neo-àrabs. Probablement s'estaven fent les obres 
de reforma del 1908. fotografia de Picó publicada en la 
revista Levante, núm. 34, 25-2-1927. [p. 242, sup.] 
 
Porta principal de la Calaforra, modificada amb les obres 
de principi de segle  XX. [p. 242, mig] 
 
Esquema idealitzat de la Calaforra, segons Ibarra. [p. 242, 
inf.] 
 
Treballs de reparació de la Calaforra a principi de segle  
XX. Pel que es pot veure, la destrossa va ser gran i es van 
utilitzar materials i tècniques poc adequats amb el caràcter 
de l'edifici. [p. 243] 
 
La Calaforra, torre àrab de la muralla, molt reformada el 
1908. Façana a la plaça de Santa Isabel, intramurs. 
Fotofrafia del 1979. [p. 244, sup.] 
 
La Calaforra, caisa pairal afegida a la torre original, 
extramurs, utilitzant el vall. Façana al carrer del Trinquet. 
Fotografia del 1979. [p. 244, mig] 
 
La Calaforra, plaça de Santa Isabel. Façana principal de la 
casa afegida a la torre de la muralla. Fotografia del 1978. 
[p. 244, inf.] 
 
La Calaforra. Detalls de la casa afegida a la torre: la 
cantonada i la façana del carrer del Trinquet, amb els 
deliciosos miradors romàntics. Fotografies del 1977. [p. 
245, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pisos, plaça de Santa Isabel. Edifici 
contigu a la Calaforra i incorporat a ella. Mostra de gran 
interès com a exemple de les cases d'arquitectura popular 
que s'afegien a la muralla de la vila. La reixa de la finestra 
més alta és de pit de colom, però es troba col·locada al 
revés. Fotografia del 1978. [p. 245, inf.] 
 
La Calaforra, vestíbul de la casa i escala d'accés. Darrere 
d'una petita porta es conserva un fragment d'un arc de 
ferradura de grans dimensions, amb dovelles de carreus. 
En una paret d'aquesta entrada hi ha una signatura i una 
data: "A. Espí, 1909". Fotografies  del 1978. [p. 246] 
 
La Calaforra, un saló interior amb una decoració 
neoplateresca. Fotografia  del 1978. [p. 247, sup.] 
 
La Calaforra, terrat posterior del pis, amb una deliciosa 
decoració neoàrab de fusta. Al fons es veu l'angle sudest 
de la torre. Fotografia  del 1978. [p. 247, inf.] 
 
La Calaforra, dues vistes del menjador, amb una rica i 
curiosa ornamentació arabitzant i amb pintures de 
palmeres. Fotografies del 1978. [p. 248] 

 
La Calaforra, dos salons amb motllures neogòtiques. 
Fotografies  del 1978. [p. 249] 
 
La Calaforra, dues vistes de l'estudi, situat en la part 
inferior de la torre. Per a fer aquesta peça s'hagué de 
buidar l'interior de la torre, amb gruixudes parets de toba. 
En aquest saló hi ha signes cabalístics i maçons. També hi 
ha part de la Creu de Terme del Camí d'Oriola. Fotografia  
del 1978. [p. 250] 
 
 
B-25 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Fatxo, núm. 2, i plaça 

de Santa Isabel 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1890. derrocada el 1978 
 
UTILITZACIÓ 
 
 A la planta baixa hi hagué una tenda de quemenjar i als 
pisos hi havia habitatges 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Aquest edifici estava dintre del recinte del Conjunt 
Històrico-Artístic declarat per la DGBA per D 191/1968, 
del 18 de gener. Era de propietat privada, amb pisos 
llogats. Fou declarat en ruïna per l'Ajuntament el 1977. 
Per aquest solar anava l'antiga muralla de la vila. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest edifici formava cantó i tenia planta baixa i dues 
plantes de pisos. Per una torreta cilíndrica, hom pujava al 
terrat. La coberta era plana. La façana era totalment llisa, 
sense cap mirador. Les obertures –totes elles balcons a les 
plantes de pisos– estaven disposades d'una forma 
ordenada, amb els corresponents eixos centrals de 
simetria en cadascuna de les façanes. Les portes 
balconeres tenien com a llinda un arc rebaixat i estaven 
reMarcades amb una motllura molt simple, sense cap 
ornamentació. Les baranes dels balcons tenien barrots 
verticals i estaven decorades amb espirals i motius florals 
disposats en dues sanefes: una, més estrateta, en la part 
superior i una altra, més ampla, en la part inferior. Un 
petit ràfec de teula plana i un canaló de zinc remataven la 
façana. El color era ocre, enlluït d'algeps moré. 
 
CONTEXT 
 
Tota aquesta zona de la Vila Murada fou destruïda cap als 
anys 60, amb l'obertura dels accesos al pont d'Altamira. 
La visibilitat de l'edifici que comentem era important, no 
tan sols per donar-li l'escala apropiada a la Calaforra, que 
està just enfront, sinó també per ajudar a delimitar com a 
plaça l'espai erm i informe, ple de vehicles, que és avui en 
dia la plaça de Santa Isabel. L'edifici estava situat sobre 
l'antiga muralla, exactament sobre el lloc que degué 
ocupar la torreta que hi havia enfront de la torre de la 
Calaforra, emMarcant la porta de la vila, conforme 
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apareix representat a l'escut d'Elx. És lloc d'aparició molt 
probable de restes arqueològiques, com ja en trobà Ibarra. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquesta casa corresponia al tipus romàntic d'edificacions 
per a classe mitjana de finals del segle passat. La forma de 
reMarcar les portes pot trobar-se en tota la part d'Elx 
anterior al s.  XX, especialment als llocs que a finals del s.  
xiX tingueren una renovació Urbana més intensa. Des 
d'un punt de vista estilístic, hi destacaven la torreta 
cilíndrica i els balcons, especialment la solució de balcó 
seguit per al petit xamfrà de la cantonada, que apareix 
també al núm. 6 de la Glorieta. Era una arquitectura d'una 
certa dignitat formal, producte dels mestres d'obres 
romàntics, de la qual allò més important era la reduïda 
escala, que ajudava a fer ciutat. 
 
CRONOLOGIA 
 
Per les característiques formals, donem la hipòtesi del 
darrer quart del s.  xiX com a data de construcció. El 
1890, diu Ibarra que trobà diversos objectes àrabs en la 
casa d'Enric Ceva (després de Joan Boj), enfront de la 
Calaforra. Estaven fent els fonaments d'un edifici, que 
devia ser aquest. Diu que estava vora la casa de Paca 
Candela, on també trobà tests el 1913. el 23-12-1975 es 
va instruir l'expedient de declaració de ruïna, declaració 
que l'Ajuntament va fer el 8-9-1977. El dany més 
important que tenia era que havia caigut un tros de forjat 
de la planta baixa. L'edifici fou derrocat el 1978.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. 
Ibarra, P.: Elche..., p. 113, 116. 
 
Casa de pisos, carrer del Fatxo, núm. 2, i plaça de Santa 
Isabel. Vista de conjunt. Edifici de la segona meitat del 
segle  XIX, romàntic, destinat a una burgesia 
preindustrial. Fou derrocat el 1978. Fotografia del 1977. 
[p. 256, sup.] 
 
Casa de pisos, carrer del Fatxo, núm. 2, i plaça de Santa 
Isabel. Vista de la cantonada, amb el balcó corregut. 
Edifici derrocat el 1978. Fotografia del 1977. [p. 256, inf.] 
 
B-26 
DENOMINACIÓ: Plaça de Santa Maria 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça de Santa Maria era lleugerament rectangular, 
molt ben proporcionada, tant per les seues dimensions en 
planta, com per l'elevació dels edificis que la 
configuraven. Era una d'aquestes places medievals on 
conviuen edificis de diverses èpoques sense cap 
estridència ni ferida. L'edifici més definitori és la basílica 
de Santa Maria, que ocupa tota la façana de llevant de la 
plaça amb la seua portada principal o dels peus. En 
l'extrem del nordest s'alça el prisma de la torre, de bella 
traça clàssica. La façana de ponent és la casa dels Cosidó, 
palau del final del gòtic, lleugerament renaixentista que 

fou derrocat i del que nomès quedà la façana. Per damunt 
de la casa dels Cosidó, de dues plantes, el sol daura les 
estàtues de Santa Maria, a les hores del ponent. Pel costat 
de migdia de la plaça, passa el carrer de la Fira, on està la 
casa de l'Hereva, deliciós edifici neobarroc dissenyat per 
l'arquitecte Serrano i Peral a principi dels anys trenta. Al 
costat del nord hi havia un edifici que degué ser també 
una casa pairal, segons s'endevina en fotografies aèries 
antigues, però fou destruït juntament amb tot el barri dels 
Filadors. 
Aquesta plaça era la més bella d'Elx, la que ajuntava 
edificis més cultes i la que més pura forma i més exacta 
proporció tenia, fins els anys 60. Amb la destrossa del 
barri dels Filadors, s'amplià el carrer dels Uberna i 
desaparegué tot el flanc del nord. Santa Maria pergué el 
robatge urbà que la vestia i es quedà nua. La plaça quedà 
convertida en un racó o apèndix del gran descampat en 
que quedà convertida la part nord de la Vila Murada. 
Amb el nou pla per a la zona es perpetua la destrucció 
d'aquesta plaça, en deixar-la com annexe de l'espai obert i 
sense forma que volen anomenar plaça del Palau. 
Gozálvez pensa que durant l'època àrab, la plaça de Santa 
Maria devia fer de mercat, fronter a la mesquita. Es basa 
en què segons Al-Idrisi, la séquia –que ell anomena 
canal– corria per mercats i carrers. En efecte, per aquí 
davant de l'església passava la séquia Major, aigua que 
rega els horts de palmeres d'Elx. Gozálvez dóna la notícia 
que el 1427, el Consell acordà traslladar la séquia Major 
que passava per davant la porta principal de Santa Maria, 
cap a ponent, separant-la de l'edifici. Actualment està 
convertida en un lloc d'aparcament i de circulació de 
cotxes, cosa que ajuda a desfigurar-la absolutament, i a 
amagar les interessants característiques Urbanes que 
romanen en la zona. 
 
TOPONÍMIA 
 
Sempre tingué aquest nom de plaça de Santa Maria. 
Durant la Segona República, l'Ajuntament li degué 
canviar el nom, però no tinc constància del nom que li 
posaren. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 33, 43. 
 
 
B-27 
DENOMINACIÓ: Basílica menor de Santa Maria de 
l'Assumpció 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Santa Maria, carrer dels 
Uberna, plaça del Cementiri (del Congrés Eucarístic), 
plaça de Santa Isabel i carrer de la Fira 
AUTOR: Francesc Verde, Pere Quintana, Joan 
Fauquet i Verde, Fra Francesc Raimundo, Marcos 
Evangelio, Josep Gonzàlvez de Coniedo, Marcel·lià 
Coquillat i Llofriu, Antoni Serrano i Peral, 
arquitectes; Nicolau de Busi, escultor 
ÈPOCA: 1673-1784; restauracions de gran 
importància els anys 1902 i 1939 
 
UTILITZACIÓ 
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 A l'església de Santa Maria s'hi fan les celebracions de 
culte catòlic. També s'hi fan concerts i alguna 
representació teatral, sempre de caràcter sacre. Aquest 
temple és l'escenari principal de la representació de la 
Festa d'Elx      –impròpiament anomenada Misteri– els 
dies 14 i 15 d'agost (a més dels assaigs generals dels dies 
11, 12 i 13 d'agost) de tots els anys. La Festa es fa també 
esporàdicament els dies 30 d'octubre i 1 de novembre. 
Quan l'edifici fou incautat el 1936, després de la crema de 
tot l'interior, gou destinat a garage. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat esclesiàstica. El Consell d'Elx ha patrocinat 
tradicionalment nombroses obres als successius temples 
de Santa Maria des dels temps de la conquista catalana. 
L'edifici és Monument Nacional per trobar-se inclòs en el 
recinte del Conjunt Històrico-Artístic d'Elx declarat per la 
DGBA per D 191/ 1968 del 18 de gener, amb una menció 
explícita al text i una planta al plànol. També és 
Monument Nacional la representació de la Festa d'Elx que 
es fa al seu interior. Aquesta declaració fou feta pel 
primer govern de la Segona República espanyola el 15 de 
setembre del 1931. el 1965 fou declarada festa d'Interès 
Turístic. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La de Santa Maria és una planta de creu llatina que té 
quatre capelles a cada costat de la nau principal, creuer i 
deambulatori darrere del presbiteri. Centrada en l'eix 
longitudinal principal, amb entrada des de la girola, està 
la capella de la Comunió, de planta de creu grega, que 
forma un element arquitectònic gairebé independent del 
conjunt de l'església. A un costat, entre el cos principal i 
la capella de la Comunió estan la sagristia i altres 
dependències auxiliars. En el creuer de l'església s'alça un 
gran cúpula sobre tambor i una altra menor en la capella 
de la Comunió. Ambdues tenen teules blaves de ceràmica 
vidriada (plana o alacantina la cúpula gran i àrab o de 
canal la menuda) amb tires vermelles. Hi ha cinc portals 
importants: el portal Gran o façana dels peus que mira a 
ponent; els de Sant Agatàngel i de l'Orgue, al nord; i els 
del Sol i la Lluna i de Sant Joan, al sud. Hi ha també dues 
portes menors: la de la Comunió i la Xequica. Té només 
una torre, de planta quadrada, situada sobre la primera 
capella del costat de l'evangeli, al noroest, que forma part 
de la composició de la façana principal. Aquesta torre és 
prismàtica, molt massissa, amb tres cossos horitzontals, 
que ajuden a equilibrar l'exterior de l'església, en especial 
el portal Gran, guarnit amb unes bigarrades ornamentació 
de columnes de formes capritxoses, escultures, altrrelleus, 
i sobretot, baix relleus figurant garlandes de fruites, 
cariàtides i àngels.  
Ibarra, en la gran descripció que fa a la seua Historia... 
del 1895, parlava de l'existència de nombroses pintures, 
escultures i altres ornaments mobles, de millor o pitjor 
gust i de més o menys mèrit, segons la seua opinió, però 
que, en conjunt, formaven un patrimoni artístic de 
primera fila. Tots els béns culturals mobles i els de fàcil 
combustió, van desaparèixer cremats el 1936. 
 
CONTEXT 

 
Santa Maria està enmig de la Vila Murada medieval. Prop 
d'ella es troben els principals monuments d'Elx. Una part 
de la vila, el barri dels Filadors, que s'estenia al nord, 
entre l'església i els horts, fou derrocat totalment devers el 
1960 en una operació especulativa en gran escala. Al sud 
de l'església està allò que queda de la vila àrab, sotmés a 
una renovació Urbana intensíssima des de fa vint anys. 
Per la seua imponent volumetria, la basílica tingué un 
altíssim valor urbà, que s'ampliava a tot el Camp d'Elx i a 
la serra. La cúpula i la torre, per damunt de les corones 
d'horts i d'oliveres, eren una fita de primera importància. 
Santa Maria era allò que primer s'endevinava de la ciutat, 
des de molt lluny, en apropar-se a Elx. Tanmateix, 
aquesta imatge llunyana, definidora de l'espai de la vila, 
ha estat disminuït i, en molts casos, anul·lat, amb la gran 
elevació d'altures permeses als solars d'Elx pel PGOU del 
1962, rebaixades però mantingudes pel PGOU del 1973. 
La destrucció de l'entorn immediat de Santa Maria ha 
minimitzat o ha amagat la seua escala. La destrucció del 
seu entorn, en un sentit ample, l'ha desfigurada.  
 
TIPOLOGIA 
 
Segons molts autors, aquest és un edifici singular dins el 
barroc valencià per la seua finalitat d'escenari de 
representació de la Festa. Navarro, tanmateix, opina d'una 
forma distinta i més suggerent. Estima que l'existència de 
la Festa no influí en la concepció espacial i estilística, 
sinó que aquesta és el resultat de la doble influència de 
València i Múrcia en la governació d'Oriola, tot concloent 
que aquest és un dels primers edificis barrocs de la 
governació per la seua nau principal, i trobant tot un 
seguit d'influències que acabarien amb la guarinesca de la 
cúpula de la capella de la Comunió. 
La concepció espacial, tant interior com exterior, destaca 
per la seua gran unitat. La clara dualitat que suposa la 
presència de la capella de la Comunió està resolta per la 
major escala del cos principal, que la incorpora al conjunt. 
La nau principal és un espai que es continua pel creuer i 
pel presbiteri, d'una forma clàssica, amb un punt de 
perspectiva preferent deutor de les experiències 
renaixentistes. El deambulatori crea una escala menor que 
serveix de pas a la capella de la Comunió, donant-li la 
seua exacta mida, i fent que semble més gran del que és. 
Esta capella és d'una perfecció extrema. La seua mesura i 
la seua proporció no són alienes als nous aires que 
bufaven des de les Acadèmies d'Europa. L'espai ja no és 
direccional, sinó concèntric, amb una clara voluntat de 
monument aïllat, amb existència pròpia. L'ornamentació 
és molt continguda, tant a l'interior com a l'exterior. Del 
tectonisme exterior que assenyala Navarro per a fora, 
també participa l'interior. Generalment, l'escultura està 
concentrada en alguns punts especialment importants: les 
petxines de les cúpules, el brancal de les portes, algunes 
llindes, l'altar major, etc. I sempre amb un finíssim treball 
en baix relleu de la pedra. 
Aquesta característica és més evident encara a la part de 
fora: l'església configura un espai urbà extern dur i 
contundent, gràcies a panys de paret totalment plans, 
llisos i de grans dimensions, on fins i tot els vítors escrits 
en vermell destaquen com si fossen ornamentació. 
Aquests murs llisos contrasten amb els relleus de les 
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portades que els interrompen, amb els àngels, les fruites, 
els grutescs, les flors... que s'apreten i es concentren, en 
un tremend horror-vacui, vora els cinc portals principals. 
En la façana sud és on més clarament apareix aquesta 
característica, i on millor pot apreciar-se en no haver 
desaparegut la trama Urbana: així, el portal del Sol i la 
Lluna surt de la paret com si fos la mateixa paret plegada, 
dibuixada, arrugada en mil formes geomètriques, vegetals 
i antropomòrfiques. 
 
CRONOLOGIA 
 
1265 
Conquista de la vila d'Elx per les tropes del rei Jaume I. 
Hom disposà transformar la mesquita en temple catòlic, 
sota l'advocació de "la Verge Maria, en el gloriós Trànsit 
de la seua Assumpció al cel". Aquesta primera església 
cristiana fou beneïda pel bisbe de Barcelona, Arnau de 
Gurb, en prendre'n possessió el 1265. 
1304 
Segons Gozálvez, l'església de Santa Maria apareix ja 
citada en documents d'aquest any. Diu que estava situada 
"quasi amb tota seguretat" on estava la mesquita i que 
després s'amplià cap a llevant, "asservint drets de pas i 
propietats privades". 
1331 
Segons Ibarra, el 15 d'agost, els moriscs tenien posat setge 
a la vila d'Elx, i aqueix dia el trencaren els elxans posant 
al davant de les seues tropes la imatge de la "Santíssima 
Madona". En agraïment, diu que el Consell establí que 
aquest dia fos perpètuament la festa major, i que el succés 
se celebràs tots els anys amb el "Misteri del Trànsit i 
Assumpció gloriosa de la Verge Maria al cel". 
1334 
Segons Ramos i Gozálvez, el primer temple, que abans 
fou mesquita, va ser derrocat el 1334. Ibarra diu que 
aquest any "sobre l'arruïnada mesquita, s'alçà la primera 
església cristiana d'Elx. La preuada imatge de Maria 
Santíssima fou col·ocada amb predilecció sobre els antics 
patrons de la vila, Sant Jordi i el Santíssim Crist". 
1370 
Segons Fuentes, potser que en aquesta data, després de la 
vinguda de la imatge, es fes la segona església, "amb 
forma ogival, destinant la capella Major a un cambril per 
a l'Assumpta". Fuentes vol referir-se al temple començat 
el 1334.  
1379 
Gozálvez diu que aquest any s'acabà la segona església. 
Ibarra, més exacte, diu que el registre de Clavariat del 
Consell, consten partides abonades per a pintar de vermell 
les arcades del nou temple. Concretament es refereix a la 
"tercera arcada" i diu que el pintor li demanà al Consell 
un sobre-sou per haver-la pintada "en vermelló, mentre 
que les altres estaven pintades en mangra". Diu també que 
la quarta arcada es féu amb el producte dels donatius dels 
veïns. 
1401 
Ramos dóna notícia de les dificultats que aqueix any hi 
havia per a trobar un regidor de les obres de Santa Maria. 
Aquesta dificultat estava originada pel plet que el fiscal 
del rei havia promogut als obrers que intervingueren en 
Santa Maria i el Salvador; però no dóna el motiu concret 
d'aquest plet. Consta que "pregat per bons homes, amants 

de servir a Déu, es va trobar un bon home per a ser obrer 
de la dita església, el nom del qual és Pere Crespo, veí 
d'Elx". 
1488 
Segons Ramos, el Consell acordà que una hora després 
d'eixir el sol es tocaren sis campanades en Santa Maria, 
per a avisar els treballadors que era hora d'eixir a fer la 
seua feina.  
1492 
Segons Ramos, no consta la desaparició de la segona 
església, però suposa que fou el 1492 i que tot seguit 
s'inicià la construcció del tercer temple. Ibarra opina igual 
i diu que la seua fàbrica era, "amb poca diferència, com la 
de l'actual, a excepció de la cúpula o mitja taronja", cosa 
evidentment impossible i que Ibarra no pensa dues 
vegades. Per a Navarro, la data de començament d'aquesta 
tercera església està encara indeterminada. 
1555-1563 
Durant aquest anys estigué al front de l'obra Julià 
d'Alamiques; segons Navarro, un dels artistes més 
importants del renaixement a la governació d'Oriola. Déu 
ésser el mateix Julià d'Alamayques (sic) que Ramos cita 
fent un ajust amb els pedrapiquers Joan de la Torre i Pere 
Bueno, per certes carretades de pedra, el 1557. Navarro, 
amb més sentit que Ibarra, suposa que aquesta tercera 
església era renaixentista i amb cúpula. Es basa en un 
gravat inèdit que desconec del 1630. Segons Navarro era 
propietat de Joan Gómez i Brufal.  
1566 
Segons Sanz, el tercer temple s'acabà el 1566. Gozálvez 
afegeix que aquest any només mancava per fer el 
campanar. Sembla ser que les dimensions eren semblants 
a les actuals. Fuentes suposa que l'església era gòtica. 
D'aquest temple Ibarra diu que era "de fàsbrica prou 
regular i no exenta de magnificència, però li mancava 
unitat". Amb tot i això, diu que no tenia prou notícies i no 
podia descriure-la, 
1584 
Segons Ramos, la vila tenia una pica per a "atendre al tint 
dels fils i els teixits", però com que estava rompuda i ja no 
aprofitava per a aqueixa finalitat, "el fabriquer de Santa 
Maria la va demanar per a fer una grada en la porta Major 
de l'església". 
1609 
Fuentes diu que foren posades a l'altar major de Santa 
Maria les banderes que els elxans els prengueren als 
moros (devia voler dir moriscs) de Granada, 
1650? 
Segons Navarro, en la segona meitat del segle    XVII, 
l'església tingué uns desprendiments que feren que el 
Consell Parroquial cridàs l'arquitecte Pere Quintana per a 
revisar l'edifici i dictaminar allò que fos convenient per a 
reparar-lo. Navarro creu que l'arquitecte redactà un 
memorial –avui desaparegut– però que no es degué posar 
en pràctica. 
1655 
Aquest any, el Consell li encarregà un altre memorial a 
Quintana. Llegit davant del Consell el 21 de setembre, fou 
aprovat i se li encarregà la reconstrucció de l'edifici. El 
memorial assenyalava clevills en les zones altes dels murs 
exteriors i desgast dels carreus del sòcol per la humitat, la 
qual cosa podria ocasionar la caiguda de dues de les naus. 
Començà la reparació però hi va haver més ensulsides. 
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1666 
El 29 de novembre, Quintana presentà un nou projecte a 
la parròquia. La relació feta per l'arquitecte sobre l'estat 
de Santa Maria assenyalava que: "[...] l'estrep o contrafort 
que cau dins la casa d'en Dídac Ruiz amenaça ruïna i, si 
cau, s'emportarà dues navades darrere d'ell [...]. Cal 
rejuntar amb algeps les dovelles de l'arquet de mig punt 
que està vora la torre, doncs estan despenjades [...]. El 
pilar de la trona que està sota l'orgue es troba en un risc 
molt considerable i necessita remei [...]. La torre i 
davantera principal necessiten de quatre filades de pedra 
forta, doncs la pedra dolça està en la superfície de la terra 
i està menjada pel salobre [...]. Totes les vores de les 
voltes necessiten d'adob, i tapar les goteres [...]”. 
Finalment Quintana concloïa que "per trobar-se l'edifici 
amb moltes de les seues parts perilloses, proteste que es 
tanquen les portes en temps de trons i temporals, que 
segons es troba no té cap seguretat [...]". Navarro diu que 
s'aprovà el projecte i que es van fer les obres de reparació. 
Entén que, gràcies als treballs aquests, es mantingué 
l'obra dempeus fins el 1672. 
1667 
Segons Ramos, el mestre Antoni Caro fou l'escultor del 
retaule major de Santa Maria, el qual es féu aquest any. 
És aquesta una notícia estranya si tenim en compte que, 
com diu Navarro, l'església estava caent-se. 
1670 
El 10 d'agost portaren de Madrid la corona imperial de 
l'Assumpta. Abans tenia només una diadema de fusta. 
1672 
Originats per les pluges es produiren importants 
esfondraments i desprendiments de carreus dels arcs i les 
voltes. Així, el 30 de maig va caure un tros de la volta 
"vora la capella del Sant Crist", segons Ibarra. Per la 
vesprada estaven els pidrapiquers Irles i altres homes, 
dirigits per l'arquitecte Francesc Verde, derrocant alguns 
trossos, i quan els obrers van eixir fora per a entrar uns 
troncs de palmera amb què apuntalar la volta, es va caure 
"tota una volta entera, cap a l'altar major". No hi va haver 
desgràcies perquè els homes estaven fora. El dia 3 de juny 
es va traslladar la imatge de la Mare de Déu de 
l'Assumpció a l'ermita de Sant Sebastià i, a l'endemà, el 
Santíssim Sacrament. Verde aconsellà derrocar tot allò 
que quedava dempeus de l'església i fer-ne una nova. Li 
semblà que no era convenient mantenir res de la fàbrica 
anterior "per ser obra vella, plena de pedassos i sense 
uniformitat". 
1673 
El 12 de febrer, segons Navarro, li foren pagats al mestre 
Mateu Aznar l'enderroc de tres voltes de l'església. De 
març és el memorial de Verde. Encara que semblava que 
el desig del Consell era de conservar l'església vella, hom 
decidí, segons el parer de Verde, derrocar-la i fer-la de 
nou. Verde féu els plànols de la nova església. El projecte 
fou aprovat per la parròquia, pel Consell i per la duquessa 
de Gandia, procurador general "dels estats del senyor 
d'Elx, duc d'Aveiro i Maqueda". Conseqüentment, s'havia 
de procedir al nomenament dels cavallers elets i a 
l'obtenció dels impostos necessaris per a finançar les 
obres. Els elets aprovaren els plànols i nomenaren el 
mateix Verde (arquitecte, mestre pedrapiquer i 
matemàtic) per mestre major de l'obra. Des del 27 de 
març fins a l'1 d'abril, el mestre Ginés Irles i altres 

mestres i peons estigueren treballant en l'enderroc de la 
vella església. El 18 de maig, la junta d'elets li demanà a 
l'Ajuntament que fes "franc de sises" a Verde perquè se'n 
vingués a viure a Elx. El 3 de juny estaven obrint-se els 
fonaments de l'església. Se li pagà a Verde pel seu treball 
fet entre el 19 de maig i el 2 de juny. Aquest fou el primer 
pagament. Fou el 19 de juny quan Verde va ser nomenat 
mestre major de l'obra de Santa Maria, "començant a 
córrer dit salari". Aquest dia se'n vingué a viure a Elx. I, 
per fi, el 2 de juliol del 1673 es va beneir i es va posar la 
primera pedra sota el primer pilar de la dreta, entrant a 
l'església pel portal Major, conforme està puntualment 
anotat als llibres de l'obra de Santa Maria. L'església 
començava a fer-se pels peus. 
1674 
El 6 d'abril va morir Francesc Verde. El 9 del mateix més 
entrà com a mestre major de l'obra de l'església 
l'arquitecte Pere Quintana.  
1675 
Segons Gozálvez, Quintana obtingué llicència del Consell 
per a comprar algunes cases i "traçar alguns carrers en 
benefici de la nova església".  
Aquest és el que dóna Ramos per als primers contactes 
amb l'escultor Nicolau de Busi. Diu que "fou cridat a Elx 
des d'Estrasburg". 
1677 
Segons Ramos, amb motiu d'una epidèmia de pesta se 
celebrà Consell extraordinari, es van suspendre les obres 
de Santa Maria i "foren llicenciats els mestres i els 
treballadors". Diu que les rendes del clavariat de l'obra 
"s'aplicarien a remeiar el mal". 
1678 
El 18 de juny va morir l'arquitecte Pere Quintana.  
1680 
Se li començà a pagar a l'escultor Busi. Ramos diu en un 
altre lloc que el 1670 (sic) se li encarregà a Busi la 
construcció dels portals Gran i de Sant Agatàngel. Deu 
ser una errada i voldria referir-se a el 1680. el 1670 encara 
estava l'església vella. 
1681 
Segons Ramos, aquest any del 1681 es va col·locar 
l'estàtua de Sant Agatàngel, ja feta per Busi. Se li va pagar 
a Busi el magnífic àngel en baixrelleu del portal de Sant 
Agatàngel. També cobrà per obres fetes en la façana 
principal.  
El dia 9 d'agost s'inclogué Joan Fauquet als llibres de la 
fàbrica de Santa Maria. 
1682 
El 30 de març se li donà a Joan Fauquet i Ver del títol de 
mestre, segons les anotacions dels llibres de la fàbrica de 
Santa Maria. Tormo diu que aqueix any s'estava treballant 
en la portada de Sant Agatàngel. Busi estava fent aqueix 
any, segons Ramos, les escultures de la façana principal, 
el grup principal de la qual, amb la imatge de l'Assumpta, 
fou col·locat sobre la porta Major el 14 d'agost, segons 
Fuentes. Aquest és l'últim any en què apareixen 
pagaments a Busi, segons Navarro. També aquest any es 
va beneir el portal Gran, segons la data inscrita sobre la 
fornícula central de l'església. Fuentes, erròniament, diu 
que "s'obri per primera vegada la porta del Sol". L'obra no 
estava encara pel creuer, com és evident. 
1685 
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Fauquet va dissenyar la girola i el presentà a la junta 
parroquial el 21 de novembre. Aquest projecte de la 
capçalera de l'església i de l'altar major fou revisat per 
Joan Blas i Aparício, professor de matemàtiques i regent 
de l'obra de l'església major de Xàtiva, i per Melxor 
Luzan, mestre d'obres i enginyer reial. Navarro suposa 
que en aquest document ja s'incloïa el projecte de la 
capella de la Comunió. 
1686 
El mes de maig, segons Fuentes, el bisbe d'Oriola beneí la 
campana Major. durant aquest any es va concloure el cos 
de l'església. En acta municipal del 5 de desembre s'indica 
que fou beneïda la nau, i el dia 7 foren traslladats el 
Santíssim i la Mare de Déu des de l'ermita de Sant 
Sebastià a l'església. Aquest temple provisional anava des 
de la porta Major fins el creuer i comprenia la nau 
principal i quatre capelles. Per a tancar-lo es féu un mur 
provisional a l'altura de l'arc d'ingrés al creuer. El 6 de 
desembre es donava ja compte de la necessitat de derrocar 
algunes cases que ocupaven part del creuer. 
1693 
Segons Gozálvez, els habitants del barri de Sanz (sic) (?) 
es queixaven perquè, amb les obres de Santa Maria no 
podien eixir a la porta de la vila "amb galeres i 
cavalcadures carregades", per la qual cosa demanaven que 
se'ls obrís el carrer. 
1701 
Navarro suposa que es van para les obres amb la guerra 
de Successió. 
1707 
Segons Navarro es van reanudar les obres. El 26 de 
desembre, els elets disposaren d'una quantitat de diners 
per a posar el pis de la nau. 
1719 
El 19 de febrer morí Joan Fauquet, quan estava a punt 
d'acabar-se l'estructura principal de l'església. 
1720 
El 13 de gener hom cita el dominic Fra Francesc 
Raimundo com a director de les obres de Santa Maria. 
1727 
El 19 de setembre, segons Ramos, s'acabà de tancar i 
cobrir la mitja taronja (que Ibarra diu que s'ha de dir mig 
llimó, car és Peraltada) i s'hi posà el penell amb l'agulla, 
el nom de Maria i la creu. 
1729 
Fuentes dóna el 6 d'abril per al començament dels treballs 
d'escultura dels carcanyols o petxines de la cúpula, pel 
mestre Josep Artigues. 
1730 
Navarro diu que aquest Josep Artigues (o Rodríguez), de 
Muro, que llaurà els quatre evangelistes de l'anell toral, 
fou també el que féu aquest any el plànol i el pedestal de 
l'altar major i del cambril de la Mare de Déu. 
1732 
La vila d'Elx es dirigí al duc d'Arcos perquè li demanàs al 
Consell de Castella l'autorització per a efectuar un 
reconeixement de Santa Maria i dictaminar l'estat de 
l'obra i poder mantenir els impostos per a reparar-la. 
1733 
Aquest reconeixement fou efectuat el 20 de gener pels 
arquitectes Salvador de Mora, Pedro Jumilla, Pedro Pagan 
i Lucas de los Corrales. El 20 de març, aquests 
arquitectes, designats pel duc d'Arcos, li presentaren el 

seu informe. Navarro resumeix el memorial dient que, 
encara que els murs exteriors de l'edifici estaven clevillats 
per la part superior, açò estava originat per les reparacions 
que se li havien fet. Respecte a la possibilitat de fer les 
voltes de pedra picada ho consideraren factible, "per ser la 
fàbrica de pedra dolça menys pesada que la de 
maçoneria". Navarro suposa que aquest memorial fou ar 
xiVat. 
El 31 de juliol es va posar el "gran aiguamans de la 
sagristia, arquitectònic i grandiós", segons Fuentes. Fou 
construït pel mestre Artigues, que encara estava treballant 
en el cambril. Aquest mateix any morí Artigues, el mes 
d'agost, a Muro, i el substituiren els pedrapiquers Irles, 
d'Elx, que continuarien l'obra sobre els seus plànols i 
farien el magnífic portal del Sol i la Lluna. 
1735 
Segons Navarro, aquest any els pedrapiquers Irles 
acabaren el portal del Sol i la Lluna. Ramos dóna per a 
aquest fet el 1736, i diu que tot seguit deixaren de 
treballar els mestres Irles. 
1736 
Segons Fuentes, el 9 d'agost es van posar les portes del 
creuer, construïdes pels fusters Francesc Torreblanca de 
Soler i Felip Laiglesia de Morales. Estaven forrades de 
fulla de llanda d'Anglaterra i tenien claus de bronze. Els 
ferratges i les barres els féu Joan Galvís de Jauquet. 
1737 
L'escultor Joan Baptista Salvatierra, d'Alacant, acabà el 
cambril i el manyà José SemPere, de Yecla, començà a 
col·locar els balcons de la nau. També és possible que 
aquests balcons foren posats el 1733, car apareixen totes 
dues dates. 
1738 
El ferrer Antoni Palomares i el manyà Josep Galbís, d'Elx, 
feren els balcons que estan sobre les portes del creuer, 
imitant els que féu SemPere. 
1739 
Ramos diu que foren posats una "barana de ferro i 
balconets" (?). El 21 de març, l'arquitecte Jaume Bort, 
segons Navarro, cobrà una quantitat de diners per haver 
vingut a Elx a reconèixer la feina de l'escultor Joan 
Baptista Salvatierra al presbiteri, tabernacle i altres llocs. 
1740 
S'acabà de daurar el cambril i s'obriren més encara els 
clevills de la part alta de l'església. El 13 d'octubre se li 
pagà a Bort la seua vinguda per a "plantificar el 
presbiteri", segons Navarro. 
1741 
El 7 de desembre s'envià al Consell de Castella un 
memorial perquè fos aprovada la continuació dels arbitris 
per a la construcció de l'església. 
1742 
Navarro cita un rebut, segons el qual se li pagà a Bort per 
tractar de la fàbrica d'un model corresponent al 
tabernacle. El dibuix fou enviat a Gènova i executat per 
Pietro Antonio Geroni. Segons Navarro, l'escultor Stolts 
només féu el dibuix d'alguns retaules per a les capelles, 
que no es van dur a terme. Considera que de cap manera 
pot considerar-se el tabernacle obra de Stolts, com s'ha 
dit, sinó que és totalment atribuible a Bort, qui el dibuixà i 
el detallà. 
1743 
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El Consell de Castella li ordenà a l'Audiència de València 
que nomenàs experts per a justificar la necessitat de la 
continuació de les obres, quant costarien i a qui li 
correspondria finançar-les. 
1745 
L'Audiència de València nomenà als arquitecte Josep 
Vilar de Claramunt i Josep Herrero, de València, els quals 
presentaren el seu informe l'1 de març. S'afirmava que 
l'edifici estava en gran perill, però suposaven que la 
dolenta fonamentació era l'orige dels clivells; a més, la 
façana principal tenia perill d'afonar-se per no tenir un arc 
de descàrrega sobre la fornícula central. També 
amenaçaven ruïna els arcs torals. Diu Navarro que també 
van considerar la necessitat de fer la capella de la 
Comunió, tot seguint una planta que féu Josep Herrero. 
Van descriure la necessitat de fer grans reforços i de 
doblar les fàbriques, així com de posar arcs de descàrrega 
i llevar columnes salomòniques. El 25 de juny Josep 
Herrero cobrà una planta signada per ell de la capella de 
la Comunió. 
1746 
Un important terratrèmol originà més danys a l'església. 
1751 
El 27 de maig es produiren noves enfonsades. El bisbe 
ordenà un nou reconeixement als arquitectes Pere Pardo, 
Josep Pardo i Miquel Frància, els quals aconsellaren 
alleugerar la coberta, estretar els arcs del deambulatori, 
etc. 
1752 
L'arquitecte de la catedral de Cadis, que es trobava a 
Múrcia, emití el seu juí sobre l'estat de Santa Maria i del 
pantà. Aquest memorial fou presentat el 27 de juny. 
Cayón considerava que els problemes eren de la part alta 
dels murs, pel gran pes que aquests havien de suportar; 
pensava que hi hauria prou amb col·locar uns tirants de 
ferro sobre els arcs faixons, tapar els clivells, rejuntar les 
dovelles i col·locar peces noves en l'arc toral, on les 
dovelles s'havien "estellat". 
1753  
El 18 de gener, els arquitectes Hipòlit Ravenals, Josep 
Herrero, Josep Irles i Antoni Morell feren un nou 
memorial. Abandonaren la idea que els danys eren de la 
part superior del mur per a tornar a la hipòtesi del 1745, 
de danys de la fonamentació. Navarro comenta el 
malestar que hi havia al bisbat i a l'Ajuntament. El 6 de 
maig, els arquitectes Fra Antoni de Villanueva, amb els 
pedrapiquers Bernat Vidrié i Llorenç Chàpuli i els 
mestres Vicent Galvany, Tomàs Puerto i Miquel Frància, 
feren encara un altre memorial en la línia que els danys 
estaven en la part alta dels murs. 
D'altra banda, el 15 de març es començà a armar el 
pedestal de l'orgue, pel tallista Ignasi Castell de Pérez, 
d'Elx. Hom col·locà unes cariàtides amb figura d'àngels, 
cremades el 1936, fetes per Ignasi Pérez de Medina, 
també d'Elx. Eren tan grans aquestes figures d'àngels, que 
per a dir-li a un xiquet que estava gran i formós, li deien 
que era tan polit com els àngels de l'orgue de Santa Maria. 
L'orgue d'ara no té àngels. 
1754 
Segons Fuentes, el dia 15 d'agost s'estrenà l'orgue. L'obra 
de reparació de l'església, en contra del darrer memorial, 
fou otorgada, segons Navarro, "a un testaferro de Josep 
Irles, Vicent Diaz, d'Alacant". Alarmat, el bisbe d'Oriola 

es dirigí directament al rei, queixant-se de les desgràcies 
que l'obra adjudicada anava a tenir per a l'església: 
estretament de les capelles, cobriment de les naus amb 
fàbrica de maçoneria i arruïnament de l'orgue. El 29 de 
maig, el rei ordenà al Consell de Castella que s'aturaren 
les obres i es tingués en compte l'opinió del bisbe. El 
Consell de Castella acatà l'ordre reial, parà les obres, 
arreplegà els memorials i li ordenà al corregidor de 
Múrcia que nomenàs un altre arquitecte per a "taxar i 
valuar les precises i indispensables reparacions de la 
fortificació i el cost de l'obra que manca per a la seua 
perfecta conclusió". Fou elegit l'arquitecte Marcos 
Evangelio, de Cartagena. 
1758 
A Múrcia, el 20 d'octubre, Marcos Evangelio signà la 
seua certificació sobre Santa Maria. Al memorial trobava 
que "els clivells dels arcs torals estan originats pel llarg 
temps que estigué l'església sense cobrir", la qual cosa 
havia debilitat els morters i havia anat desprenent-los, 
deixant soltes les dovelles dels arcs. Considerava que 
s'havien de cimbrar els arcs i reajuntar les dovelles, 
reparant les que s'haguessen fet malbé. Considerava que 
els clivells de la nau eren deguts al pes que suportaven els 
murs, no a cap defecte dels fonaments, car d'haver estat 
així, tota l'església hauria caigut ja i, en canvi, els clivells 
s'havien aturat en acomodar-se al pes. Donava com a 
solució descarregar el pes del mur, nugar-lo i fer un nou 
sócol que substituís el que hi havia i que ja s'havia 
desgastat. Segons Evangelio, s'havien de reparar també 
l'anell, la cornisa de la cúpula i les llindes de les finestres 
del tambor, desfetes i clevillades per defectes de la pedra 
arenisca. També s'havia de fer un arc de descàrrega sobre 
la fornícula de la façana principal. Evangelio donava un 
ordre de prioritats: primer de tot, s'havia de fer la capella 
de la Comunió, segons els plànols existents; després, 
construir de pedra les vint voltes del cos de naus (Navarro 
suposa que ja s'havia iniciat l'enderroc de les voltes de 
maçoneria de Fauquet), fer els retaules de les capelles 
laterals, segons un disseny del mateix Evangelio, i fer la 
reconstrucció del tercer cos de la torre. 
1759 
 El 25 de maig, una ordre reial aprovà les solucions que 
proposava Evangelio, i ell mateix fou nomenat director de 
les obres. L'arquitecte devia començar "alçant plànol i 
perfil del tabernacle, tramoies, reixes i demés ornaments". 
El 20 de juny, Evangelio acceptà el nomenament i el 
Capítol del 27 de juny li assignà el sou. El 8 de desembre 
ja tenia enllestits els plànols de l'església.  
1760 
El 15 de gener obtingué Evangelio els plànols fets per ell, 
ja aprovats, tots els altres anteriors que havia enviat 
juntament amb el seu memorial i el permís per a 
començar la capella de la Comunió. Segons Navarro, l'1 
de gener començaren les obres, amb la reconstrucció de la 
torre, que ja estava acabada en novembre. També en 
novembre s'havien reparat ja els arcs, s'havia desviat una 
séquia que passava vora els fonaments, s'havien col·locat 
bigues de fusta per a assentar millor les voltes i s'havien 
començat a cobrir les capelles per la part dels peus. 
Aquest any, l'arquitecte envià un memorial al Consell de 
Castella, on exposava la feina que s'havia fet i on es 
queixava dels atacs de la vila, la qual considerava que 
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cobrava un elevat sou i que l'obra avançava molt a poc a 
poc. 
1761 
El 14 de juliol, Evangelio escrigué a l'Audiència de 
València demanant l'exempció dels impostos que li havia 
carregat la vila. 
1763 
El 12 de març, el Consell de Castella ordenà a Evangelio 
que fes un informe sobre l'estat de l'obra i les despeses 
realitzades. El 19 de març s'envià a Madrid aqueix 
informe. S'indicà que anava a començar-se a posar el 
fustam de la coberta; estaven concloses les voltes de les 
capelles; s'havia sanejat el subsol de la part de l'església 
que mira a migdia per a posar-hi el paviment, car el 
terreny estava ple de fang i d'aigua "originats per unes 
séquies que passaven per allí". Finalment, hom deia que la 
capella de la Comunió s'havia alçat fins a 20 pams 
d'altura. El 8 d'agost, Evangelio tornà a demanar a 
l'Ajuntament l'exempció d'impostos, aprofitant el seu 
nomenament com a acadèmic de mèrit de la Reial de 
Belles Arts de San Fernando de Madrid. 
1765 
En abril foren robades set llànties de plata del presbiteri. 
1766 
El 17 d'abril, l'Ajuntament suspengué les obres al·legant 
que ja no quedaven diners. El 17 de setembre demanà a 
l'arquitecte un pressupost per a acabar l'obra. Tanmateix, 
Fuentes diu que a finals d'aquest any s'acabà el tabernacle. 
1767 
El 10 de febrer es tornaren a començar les obres. El 28 de 
febrer es posà el sagrament dins el tabernacle i la Mare de 
Déu en el cambril. El 14 de febrer, Evangelio es queixava 
a l'Ajuntament, que li manà fer "l'escala de pujar a 
l'orgue" i, a la vegada, nomenà dos comisaris perquè 
ajustaren l'obra a preu fet. En aquest memorial s'indicava 
que les obres acabades eren la torre, els fonaments dels 
murs, els arcs, les voltes, la coberta de fusta i el 
tabernacle. Diu que s'estava daurant el cambril i que la 
capella de la Comunió tenia ja 17 pams d'altura. 
Aquest mateix any entrà com a bisbe, Josep Tormo, quan 
es trobava sense acabar l'obra del rera-sagrari, i la capella 
de la Comunió. El 3 de setembre morí Marcos Evangelio i 
el dia 4, l'Ajuntament ho comunicà al Consell de Castella. 
Mentrestant, li encarregà les obres més urgents al mestre 
pedrapiquer Josep Irles d'Iborra, que havia treballat amb 
Evangelio. Aquest Irles devia reparar la resseguda 
d'alguns dels taulons que mantenien el teulat de la volta 
principal, reparar les teules i acabar l'escala de l'orgue. A 
finals d'aquest any, el bisbe Tormo inicià gestions perquè 
s'acabàs l'edifici. Tanmateix, no tingué èxit. Navarro diu 
que Irles aniria acabant totes les obres començades per 
Evangelio, excepte la capella de la Comunió. 
1771 
A finals d'aquest any o a principi del següent, el Capítol 
Municipal li demanà al consell de Castella que nomenàs 
un nou arquitecte, i permís per a seguir cobrant els 
arbitris. El Consell autoritzà seguir amb la construcció, 
però no que continuaren cobrant-se impostos, ja que 
considerava que ja hi havia prou diners. 
1772 
El 7 de febrer, el consell de Castella li ordenà a l'alcalde 
d'Alacant que nomenàs un "mestre de ciència i 
consciència" per a reconèixer les obres de la capella de la 

Comunió i taxar les que mancaven per a acabar-la. El 10 
de març, l'arquitecte Llorenç Chàpuli començà el 
reconeixement. Elaborà plànols nous en 11 dies i els 
envià, juntament amb un memorial, a Madrid (aquests 
plànols es troben actualment a l'Arxiu Històric Nacional). 
Tanmateix, el Consell decidí suspendre l'encàrrec i no 
nomenà cap a arquitecte. El bisbe Tormo insistí, tot dient 
que, amb els diners del duc d'Arcos, els de l'arca de propis 
i els d'ell mateix,podria acabar-se l'obra. Aquesta proposta 
fou acceptada i una junta dirigida per l'arquitecte Josep 
Gonzàlvez de Coniedo havia de dictaminar la forma de 
realitzar l'obra i dibuixar els plànols.  
Del 12 de setembre és una butlla del papa Clement  xiV 
que concedí el dret d'asil a les esglésies de Santa Maria i 
de sant Joan. 
1778 
El 23 de febrer, Llorenç Chàpuli li reclamà a l'Ajuntament 
els seus honoraris pel reconeixement que havia efectuat. 
Se li demanà un informe a Gonzàlvez de Coniedo i aquest 
evidencià al seu memorial la deficient qualitat del plànol 
de Chàpuli. El 9 de març es va continuar l'obra i es 
nomenà com a mestres primer i segon Josep Gonzàlvez de 
Coniedo i Pasqual Berenguer, veïns d'Asp. 
1782 
 Segons el marqués de Lozoya l'església estava ja 
acabada. 
1783 
El 28 de febrer, l'Ajuntament va veure una carta del bisbe, 
on s'indicaven els elements que mancaven per tal de 
rematar la capella de la Comunió. Els trespols i la cúpula 
no tenien encara teules. 
1784 
El 27 d'agost començaren els actes de benedicció de 
l'església. El 2 d'octubre foren beneïdes l'església i la 
capella de la Comunió. Del 3 al 7 d'octubre es feren 
funcions sacres, amb aquest motiu. 
1792 
El 24 de setembre, en fer foc el campaner dalt de la torre, 
s'encengué l'artefacte que hi havia, anomenat giralda 
(Ibarra li diu giraldo). Aquest penell era una màquina de 
fusta amb una figura de deesa d'una gran altura "i 
d'elegant construcció", segons Fuentes, que tenia en la mà 
dreta una creu de ferro. La figura estava col·locada al cim 
de la torre i diu que es distingia a gran distància; era de 
moviment giratori i tenia esquellots i campanetes. 
1829 
Segons Ibarra aquest any es van construir els tres "carners 
o vassos per a soterrar dins Santa Maria". Diu que era per 
als clergues, sota el presbiteri, amb l'entrada pel pas de la 
sagristia al cor. Els altres dos, que, segons ell, foren 
completament destruïts a finals del s.  xiX, eren per a la 
gent que no tenia sepultura pròpia al cementiri. Estaven 
vora l'ingrés del portal del Sol. Segons Ibarra, també hi 
havia altres osseres propietat de famílies nobles per 
diferents llocs de l'església. És estranya aquesta notícia 
que el segle  xiX ja estava tan avançat; ja hi havia 
circulars governamentals prohibint que hom soterràs dins 
de les esglésies i l'Ajuntament d'Elx ja havia acordat fer el 
que és ara Cementiri Vell.  
Els forts terratrèmols d'aquest any arruïnaren l'església. 
S'alçà el paviment, es clevillà la cúpula i un evangelista 
perdé el cap i la mà. Segons Ibarra, s'obriren per la nau 
totes les voltes de les capelles, s'inutilitzà una dovella d'un 
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arc toral i tota l'església quedà oberta i clevillada en voltes 
i pilastres. 
1830 
Segons Fuentes aquest any ja estaven composats els 
danys del terratrèmol. Tot seguit dóna una notícia 
estranyíssima i de la qual no tinc cap altra constància: el 
mes de setembre, segons ell, s'emblanquinà tota la façana. 
1888 
El 20 de maig van furtar la corona de la Mare de Déu de 
l'Assumpció i els anells que tenia posats la imatge. El 29 
de desembre li'n posaren una de nova, que es va fer per 
subscripció popular. El dibuix de la corona el va fer Pere 
Ibarra. Per la part de darrere posà l'escut d'armes de la vila 
d'Elx. Seguia la històrica imbricació entre l'Assumpta i 
l'Ajuntament de la vila, potenciada per nacional-
catolicisme del tercer quart del segle  XX, que culminà 
amb el nomenament de la Mare de Déu com a alcaldessa 
d'Elx. 
1900 
El 28 de desembre s'il·luminà per primera vegada amb 
llum elèctrica l'interior de l'església, concretament el 
cambril de la Mare de Déu. 
1902 
Feia anys que Ibarra avisava d'una forma contínua i 
alarmada del mal estat de l'església. "És un prodigi que 
estiga en peu, tota clevillada i desfeta com està", deia en 
la seua Historia... del 1895. Aquest any, l'arquitecte d'Elx 
Marcel·lià Coquillat i Llofriu vingué des de Barcelona per 
tal d'inspeccionar l'obra de l'església. La situació era tan 
greu que el 4 de novembre s'acordà, seguint els consells 
de l'arquitecte, el tancament de l'església. El 8 de 
novembre la imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció 
fou traslladada a la capella de la Comunió, i el cos 
principal de l'església fou tancat. 
1903 
El 26 de maig començà la reparació de Santa Maria. 
Existeix un diari de l'obra, amb abundants fotografies, que 
jo he vist a l'arxiu de l'arquitecte Serrano i Peral. Entre els 
treballs de reparació estava el desmuntatge de tota la 
cúpula. D'aquesta època deu ser la desafortunada 
substitució de la teula vidriada àrab pròpia de les cúpules 
barroques, per la teula plana pintada de blau que té en 
l'actualitat (1983). 
1905 
Entre els preparatius per a la visita del rei Alfons   xiII a 
Elx, Ramos assenyala la retirada, per tal d'aclarir 
l'església, de més de 1.200 carreus procedents de 
l'enderroc de la cúpula. El 27 de desembre fou retornada 
la imatge al seu cambril. Segons Ibarra, el 30 de desembre 
s'obrí l'església de nou. Ramos, en canvi, assenyala el 30 
com a últim de les festes que la ciutat celebrà amb motiu 
de la restauració de Santa Maria. Segons Ramos, les obres 
de reparació de Coquillat consistiren en: cintrar els quatre 
arcs torals; fer les bastides superiors i els apuntalaments; 
reforçar els arcs torals i els seus punts de recolzament; 
derrocar les voltes i els arcs de la nau; reparar el tambor i 
reconstruir la cúpula; plenar les juntes i els clivells i fer 
restauracions generals. 
1907 
Aquest any es col·locà en una paret del creuer una làpida 
en honor de l'arquitecte Marcel·lià Coquillat. 
1913 

El 30 de gener es va col·locar el vitrall de colors que 
representa la Mare de Déu de l'Assumpció i que està 
sobre la porta del Sol. Fou un obsequi a l'església de 
Marcel·lià Coquillat, fet sobre un dibuix seu. Per la 
textura del vidre, jo diria que no fou destruït durant la 
guerra, o que la restauració fou molt primerenca i 
acurada. 
1914 
Coquillat informà sobre la conveniència de substituir el 
paviment de pedra de l'església (que devia ser l'original 
dels segles    XVII i     XVIII), per un altre de llosetes de 
marbre. Els seus honoraris d'arquitecte els donà per ajudar 
a fer aquesta obra. Després de la guerra es tornà a canviar 
el paviment. Estranya mania aquesta de canviar paviments 
a les esglésies. 
1916 
El 4 de juliol es van vendre, segons Ibarra, "sis cadires de 
la festa, trossos de vellut i dues aranyes de vidre". 
1917 
El 8 de maig es vengué "el dosseret del monument de 
Santa Maria", que estava molt deteriorat i fou substituït 
per un altre nou. 
1922 
El 14 de juliol, segons Ibarra, s'estava restaurant el 
basament del portal del Sol. 
1929 
El 4 d'agost, la revista Elche protestava pel mal estat de 
les cornises de Santa Maria "que amenacen ruïna, tot 
caent de tant en tant pedres que poden ocasionar algun 
accident". Es deia que era una cosa que es venia 
observant-se des de feia anys i es va demanar que foren 
reparades amb diners de les rendes de les propietats de la 
Mare de Déu.  
El 15 d'agost s'havia fet feia poc la voravia de la plaça de 
Santa Maria. L'arquitecte Serrano i Peral avisava a Elche 
del perill que caiguessin pedres, especialment la dovella 
clau del portal Major. Serrano assenyalava els danys i els 
clivells i demanava que foren reparats urgentment. 
També, segons ell, s'havia de revisar la séquia Major, tot 
impermeabilitzant-la. L'article acabava amb una 
magnífica exhortació: "Quan fassen qualsevol repració, 
tinguen respecte amb els autors i no falsegen, com en 
altres monuments, allò que generacions passades ens 
llegaren i només el temps s'ha atrevit a destruir". Llàstima 
que l'autor d'aquestes paraules no les posàs prou en 
pràctica en la seua obra. 
1931 
El 15 de setembre, el govern de la República declarà 
Monument Nacional el "Misteri del segle   xiII, conegut 
com a Festa d'Elx". La conservació del qual se li 
encomanava a la Junta Nacional de Música i Teatre 
Lírics, perquè "el famós drama líric, en les 
representacions successives, mantinga la seua eminència 
artística i el seu caràcter popular". 
1936 
La Basílica de Santa Maria patí aquest any la major 
barbàrie de la seua història. Mentre que el govern 
republicà s'encetà amb decrets de protecció d'allò que 
millor tenim: els horts de palmeres i la Festa d'Elx, mans i 
caps ignorants i criminals cremaren l'església de Santa 
Maria i totes les altres esglésies i convents d'Elx. Van 
desaparèixer per a sempre nombroses pintures, escultures, 
ornaments. Molts segles d'història i d'art foren destruïts 



 60 

per les flames. Ramos consigna que el 20 de febrer fou 
cremada la molt preuada imatge de la Mare de Déu de 
l'Assumpció d'Elx. Recordem-ho, ja que, amb Josep 
Renau, tenim la convicció profunda que en la història de 
les catàstrofes humanes, l'amnèsia col·lectiva és el millor 
camí de la reincidència. Després de la crema l'església fou 
incautada pels sindicats revolucionaris i s'utilitzà com a 
garage. 
1939 
S'inicià la reconstrucció del temple sota la direcció de 
l'arquitecte Antoni Serrano i Peral. La crema de l'església 
fou utilitzada d'una forma demagògica pel franquisme 
local, que deixà sense reparar un tros de cornisa fumada i 
rompuda de la nau principal; avui encara existeix, com 
una ferida, aquest record diabòlic. 
1940 
L'escultor valencià Josep Capuz acabà la nova imatge de 
la Mare de Déu de l'Assumpció. 
1943 
El 15 d'agost, abrandats per un discurs nacional-
catolicista d'A.S.P. (Antoni Serrano i Peral?), la dreta 
local il·licitana protagonitzà el vot d'Elx. Ho conta 
Ramos, fil per agulla: amb un braç estés (fent la salutació 
feixista?) contestaren "sí, lo juro", a la demanda de 
defensa del misteri de l'Assumpció, i de la seua 
proclamació com a dogma del papa. Hi eren Peman i 
d'Ors, aleshores incondicionals del franquisme. 
1951 
El papa Pius  XII elevà l'església arxiprestal de Santa 
Maria a la dignitat de basílica menor. 
1958 
El 16 d'octubre, l'Ajuntament acordà fer alcaldesa 
honorària la imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció. 
1965 
Una resolució ministerial de la subsecretaria de turisme 
del 25 de gener declarà la Festa d'Elx d'interès turístic. 
1977 
S'inicià la restauració de les cornises de l'església, tot 
començant per la torre. Aquesta intervenció, llargament 
demanada pels mass-mèdia locals des de feia seixanta 
anys, ha suposat la demolició de moltes cornises, i la 
probable desaparició de senyals de pedrera a molts llocs. 
Aquesta intervenció continua encara el 1982. La 
substitució dels elements trencats es fa amb formigó 
armat de color ocre, no amb pedres i carreus com els 
originals. Des dels anys 70, la capella de la Comunió té 
un gran clevill que abarca tota l'obra, en sentit nord-sud. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"L'església major està feta la seua fàbrica per a aquest 
efecte [la festa de l'Assumpció] perquè és molt gran, d'una 
nau, i tan alta que causa espant i sorpresa als forasters. No 
es troba en la cristiandat un altra tal fàbrica com aquesta 
església, la qual s'acabà segons es veuen els seus edificis, 
any del 1556”. 

Cristòfol Sanz (1621) 
 
"Es troba tota [l'església] arreglada als preceptes de la 
més sòlida arquitectura, sense mancar-li circumstància de 
les que poden contribuir a la seua fortificació i formosor, 
podent-se reputar per una de les més sumptuoses 
fàbriques d'aquests regnes”. 

Marcos Evangelio (1758) 
 
"Josep Gonzàlvez de Coniedo [...] fou nomenat director 
de la capella de la Comunió [...] obra que executà a pedra, 
vista per dins i per fora, amb tots els talls de pedrera que 
ofereixen dificultat, i tot amb el major encert, no cedint 
res tot allò d'adornament que sota la seua direcció i 
disseny s'executà, tant de pintura com d'escultura, baix 
relleus i demés guarniments arquitectònics, resultant un 
aplaudiment comú d'ésser l'obra de millor gust que s'havia 
vist en moltes llegües”. 

Marc Antoni d'Orellana (finals del s. XVIII) 
 

"L'església parroquial de Santa Maria és un edifici sòlid, 
d'ordre compost, tot de pedra picada i arreglat conforme 
la més perfecta arquitectura. Presenta una gran 
uniformitat en les seues actituds i composició general, 
sense que li manque cap de les circumstàncies de quantes 
han de contribuir a la seua fortificació i formosura. Es pot 
reputar per una fàbrica molt sumptuosa per la seua gran 
amplària, simètrica proporció i adornaments, capaç de 
contenir 13.000 ànimes”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"Grandiosa en el seu conjunt; rica en els seus detalls; 
gallarda i d'esveltes proporcions és l'església [...]. 
Admirable per l'aeri de la seua construcció. Alegre i 
lluminosa per les seues múltiples i ben situades finestres. 
Graciosa en la seua severa magestat. Senzilla en els seus 
esvelts pilars [...]. Estimable per la qualitat dels seus 
materials. Bella per la riquesa de la seua ornamentació. 
Magnífica en l'agosarat desenvolupament dels seus quatre 
arcs torals, sobre l'anell dels quals descansa la cúpula més 
formosa d'aquest bisbat [...]. Un miracle d'equilibri manté 
l'elevada volta, els quatre arcs de la qual estan trencats. El 
seu formós i ben proporcionat presbiteri cobreix la més 
preada joia d'aquest sumptuós temple: el preciós templet o 
altar major [...]. 
L'església és un grandiós edifici construït tot amb carreus, 
d'ordre compost. Té ingrés per sis portes anomenades 
Major, de Sant Agatàngel, de la Ressurrecció, de l'Orgue, 
del Sol i Xequica. La Major està en la façana principal, 
als peus de l'església. La forma un grandiós arc de mig 
punt, adornat amb àngels i querubins. Un graciós cambril, 
entre dos grups de tres columnes cadacun, té un formós 
alt-relleu que representa l'Assumpció de Nostra Senyora. 
El conjunt està profussament adornat amb fullarca, fruites 
i cariàtides barroques. Al seu costat dret s'alça, dreçada i 
arrogant, la torre de tres cossos, de 37 metres fins el vol 
de la cornisa [...]. Per totes les parts dels murs hi ha vítors 
vermells anunciant l'aplaudiment als oradors famosos [...]. 
La porta de Sant Agatàngel té un sòcol alt i dues pilastres 
a cada costat. L'obertura d'entrada és en forma d'arc. Per 
damunt està un Marc rectangular i, enmig, un nínxol amb 
l'estàtua de Sant Agatàngel. L'ornamentació del portal de 
Sant Joan és senzilla i de bones línies; el seu aspecte, 
rude. Un basament llis, amb dues pilastres, manté el 
cornisament. Damunt, entre gerrots de flors i fruites, hi ha 
una fornícula amb una regular estàtua del Salvador eixint 
del sepulcre. Formós i net de factura es presenta el portal 
del Sol. El basament, les columnes estriades, els graciosos 
capitells i els bonics grups de querubins que l'esmalten, 
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formen conjunt bell i elegant [...]. El portal de l'Orgue és 
el més senzill d'adorns [...]. 
La planta de l'església és en forma de creu llatina i el 
creuer està cobert pel mig llimó, vulgarment conegut per 
mitja taronja. La nau té quatre capelles a cada costat. Hi 
ha blasons nobiliaris per les parets i pel paviment. Per dalt 
de la porta principal corre una galeria que es correspon 
amb els balcons de la nau oberts en el mur, sobre 
cadascun dels arcs de les capelles. Les obertures són 
quadrades i estan guarnides amb motllures i talla [...]. El 
creuer és atrevit per l'esvelta construcció, però curt. Li 
manca llargària als braços [...]. La totalitat de l'edifici és 
molt aèria, molt lluminosa, però poc solida. L'orgue està 
mantingut per quatre àngels. La seua caixa està enriquida 
i tallada amb àngels i altres adorns del millor gust [...] 
El presbiteri el formen cinc grans arcs tancats amb reixat 
de ferro. Damunt hi ha quatre tribunes velades amb 
elegants gelosies pintades de roig i or [...]. L'altar major 
és de molt mèrit. El tabernacle té preciosos relleus de 
marbre blanc en la base. Sobre ella s'alcen quatre grups de 
columnes apariades. Està coronat per una balaustrada i 
quatre àngels. Tanca el templet una cúpula rematada per 
una estàtua de la Fe i quatre angelets [...]. El conjunt 
d'aquesta obra d'art no pot ésser més bell, més ric ni més 
elegant. El cambril és de planta de cruciforme i té quatre 
obertures. Està cobert per una graciosa cúpula amb 
llanterna i tota l'estança està profusament adornada amb 
talla daurada [...]. Enmig, damunt d'una taula d'altar i 
mantinguda per una peanya de núvols i àngels, està la 
venerada imatge de la nostra Patrona. No intente 
descriure-la [...]. 
La capella de la Comunió és molt formosa. La separa de 
l'absís una porta de ferro ben dibuixada. La planta és en 
forma de creu grega i té els pilars de suport en línia curva 
[...]. La cúpula és molt bella [...]. A l'altar hi ha un formós 
llenç de l'insigne pintor Vicent López: Jesús donant-li la 
comunió a Sant Pere [...]. Dues ben voltejades columnes 
salomòniques franquegen el pas a l'avant-sagristia [...]. La 
sagristia és gran i lluminosa [...].  
Les dimensions d'aquesta església són: 44 m de llargària 
des del peu del tabernacle fins el portal Major; el creuer, 
27 m; l'altura de la volta des del nivell del sól de terra, 
22'25 m; fins l'anell 25'25 m; fins el centre de la cúpula, 
39'40 m, i el diàmetre de la cúpula 13'45 m”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895) 
 

"[...] venerada imatge que no per ésser d'estil més 
decadent, és menys estimada per aquests senzills 
habitants, que acostumats des de la seua infantesa a veure 
representada la Reina de cels i terra amb túnica i mantell 
obert circular, adequat a la seua natural estatura, i 
coronada d'imperial símbol, amb nimba radiada i dotze 
estrelles, no els és donat comprendre, ni tampoc 
comprendre-ho deuen, el pietós anacronisme que 
cometen, quan volen remontar al segle  xiV, la brillant 
Icon [?], il·licitana pura, d'humil matèria i factura 
pobríssima, bult enriquit amb fatuosos ornaments i no 
curtes joies que la devoció d'ahir deposità a les seues 
plantes. Calçades amb l'escardida sandàlia, i tota ella 
revestida amb els indelebles caracters que li aprofiten a 
l'arqueòleg per a fixar la seua segura execució, no molt 
enllà el segle    XVII [...] com si al 1370 vestiren les 
imatges sagrades de les Mare de Déus espanyoles, el redó 

mantell que no haurien de vestir fins que, desterrades les 
antigues túniques de draps banyats i els flotants vestits 
durant el segle   XVI, vestiren aquelles els ampul·losos 
vestits que portà la casa d'Àustria, definitiva forma 
adaptada per a la vestidura de la Mare de Déu [...]”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1899) 
 

"Temple d'ordre compost; elevada cúpula, creuer de 
braços curts i nau amb quatre capelles a cada costat, sota 
unes altres tantes tribunes. Sis portes donen ingrés al 
temple”. 

Francesc Figueras Pacheco (1916) 
 

"Grandiosa i magnífica creació de l'arquitectura barroca, 
capaç per a 12.000 assistents”. 

Elies Tormo (1923) 
 

"És un gran saló amb creuer cobert de cúpula, les petxines 
de la qual, esculpides per Josep Artigues [sic] són un 
magnífic exemple de riquesa escultòrica barroca. Sobre la 
cornisa, una sèrie de balcons augmenta l'espai disponible 
per al públic [...] tot es subordina a la seua funció teatral. 
La portada, de dos cossos, franquejada per columnes 
torçudes, és una de les més nobles creacions del barroc 
llevantí”. 

Marqués de Lozoya (1931) 
 

"El portal anomenat del Sol pertany al més pur estil 
barroc. Tot, des del basament fins als capitells, forma un 
conjunt armoniós i de gran elegància. Sobre la clau 
campeja un formós escut, al centre del qual hi ha esculpit 
un sol, símbol de la Mare de Déu, que ha servit per a 
donar-li el nom a la bellíssima portada. És llàstima que 
per un abandó inqualificable, el conjunt de les cornises 
estiga summament corroït i en procés de desaparició”. 

 Elche (1928) 
 
"És un grandiós edifici construït per dins i per fora de 
pedra picada. La nau central, en forma de creu llatina, 
s'amplia amb les dues naus laterals, que continuen 
rodejant el presbiteri, formant la girola. Centrada amb 
aquesta, i a eix de la nau major, està la formosa capella de 
la Comunió. El centre del creuer d'una i d'altra, està 
cobert amb airosa cúpula sobre tambor-llanterna. Està 
dotada de galeries amb grans balconades o tribunes, a les 
quals hom hi puja per dues àmplies escales [...]. Les grans 
portes, la disposició dels finestrals, el tambor de la 
cúpula, preparat com altres parts del terrat per al muntatge 
de la tramoia, fan de l'església una construcció singular 
que ha influït sobre totes les de la coMarca. La 
composició estructural i la plàstica de la façana, l'ornat de 
les distintes portes, a més de la variada talla de petxines i 
balconades interiors, han Marcat una època gloriosa del 
barroc llevantí [...]. No s'han d'oblidar els grups 
escultòrics de la façana, el magnífic templet o tabernacle, 
de fina factura i rics materials, que precideix el presbiteri 
[...]. Com un més dels temples d'aquesta ciutat i molts 
d'aquesta zona, patí les cremes i les destrosses de la 
revolució [...] última, i l'interior ha estat restaurat amb 
gran cura i dignitat, citant-se com a construcció exemplar 
per llibres i revistes professionals. A l'exterior hi ha zones 
molt ben conservades, però n'hi ha d'altres (cornises, 
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escultures i alt-relleus) que són de pedra tova i geladissa, 
s'estan descomposant i cal restaurar-les”. 

Antonio Serrano i Peral (1965) 
 

"De proporcions enormes, fou concebuda per representar-
hi el Misteri, amb capacitat per a dotze mil assistents. 
L'estil recorda, per la grandiositat i eixutesa, el de Sant 
Nicolau de Bari a Alacant, però el que presenta més 
interès és la volta de la capella de la Comunió. La solució 
de la coberta és molt complicada. Una volta cavalca 
damunt amples arcs torals i els pas de la volta als arcs es 
fa mitjançant les petxines clàssiques, però al mateix 
temps, la intersecció entre sí d'aquests arcs donen 
possibilitat a unes petxines invertides i enormes, amb 
lluerna cadascuna”. 

Trinitat Simó (1975) 
 

"[En aquest temple] és possible detectar des del primer 
intent de superació del calassicisme contrarreformat de la 
governació d'Oriola fins el neoclàssic més pur, passant pel 
barroc italianitzant de la seua portada dels peus, la 
influència guarinesca en la cubrició de la capella de la 
Comunió i el rococó d'algunes de les portades. Verde, una 
de les personalitats més interessants del barroc al Regne, 
concebí Santa Maria segons l'esquema ja arcaitzant de 
Sant Nicolau d'Alacant: església d'una sola nau; capelles 
entre contraforts perforats; cobertura de volta de canó 
amb llunetes i finestres; suportada per arcs faixons que 
descansen directament sobre els contraforts; galeria alta. 
La novetat està en l'ús de les obertures allindanades de la 
galeria alta (diferenciació formal entre els dos elements 
que composen el mur), ruptura de l'esquema d'unitat del 
classiscisme contrarreformat de Sant Nicolau [...]. 
Fauquet projecta els tres volums decreixents, i la transició 
des de la curva de la girola fins la recta del carrer. La 
sagristia utilitza els espais morts [...]. Adscripció a les 
fòrmules del barroc decoratiu. Manté els esquemes 
constructius del classicisme contrarreformat conservat per 
Verde: nuesa dels elements tectònics, que possibilita una 
transcició mínimament conflictiva devers el neoclàssic”. 

Rafael Navarro (1978) 
 

"És església d'una sola nau, dividida en quatre trams, amb 
capelles entre els contraforts perforats, creuer format per 
la interrupció de les capelles i la girola. A espatlles de la 
girola està la capella de la Comunió i algunes 
dependències auxiliars. En la primera capella del costat de 
l'Evangeli hi ha una torre prismàtica, de planta quadrada 
que sobreix del perímetre dels murs. L'edifici té sis 
portals. La torre té tres cossos separats per una cornisa 
molt pronunciada, murs llisos i pilastres als angles. La 
nau està coberta amb una volta de canó, recolzada en uns 
faixons que s'assenten directament sobre els contraforts. 
En la part inferior hi ha capelles de planta quadrada. 
Sobre elles hi ha una galeria coberta també amb volta de 
canó que s'obri a la nau mitjançant obetures allindanades. 
Aquesta galeria es perllonga als creuers i al mur de la 
façana amb grans balconades que li donen la volta a tota 
l'església. Al creuer hi ha una cúpula apuntada, amb un 
tambor circular per dins i poligonal per fora, que està 
recolzat directament sobre petxines [...]. L'església de 
Santa Maria d'Elx no sols és un dels edificis més bells de 
l'arquitectura religiosa del País Valencià, sinó també un 

possible pont entre les formes típicament valencianes que 
s'estenen fins als límits de l'arquebisbat (les capelles de la 
Comunió de Biar i d'Onil) i les formes murcianes, el límit 
aparent de les quals era l'església parroquial d'Albatera. 
En aquest edifici s'inclouen dues de les qüestions 
espacials més importants del barroc valencià: l'esquema 
de una nau única amb capelles entre contraforts i creuer 
format només amb la interrupció de les capelles (model 
vinculat al Gesú de Vignola) i la capçalera amb girola, 
pervivència només explicable pel desig de convertir 
l'església en Col·legiata i la necessitat que col·legiates i 
catedrals tenen d'aquest espai per a les oracions de 
vespres [...]. 
Si Santa Maria és en planta un edifici arcaitzant, el seu 
alçat, en crear obertures allindanades en la galeria i en arc 
en les capelles, crea una diferenciació formal de la paret 
que situa l'autor, Francesc Verde, com al primer 
arquitecte barroc del Regne [...]. Per la seua part, Joan 
Fauquet creà a través de Santa Maria el caràcter distintiu 
del barroc de la governació d'Oriola: separació clara entre 
els elements tectònics i els decoratius, concretats en els 
grans panys llisos de paret i en les portades amb abundant 
decoració [...]. La presència de Marcos Evangelio 
significà la desaparició de gran part de la decoració que 
havia ideat Fauquet i l'accentuació del tectonisme dels 
panys de paret llisos [...]. Només la cubrició de la capella 
de la Comunió manté la presència del barroc italià dins 
l'església [...]. 

Rafael Navarro (1980) 
 
"Proporció divina; geometria eterna. 
Sacra secció àuria; pauta serena, cànon. 
Regla, mesura límpida. Sistema mètric. Número. 
Idea de l'espai. Llei de l'arquitectura. 
 
Arcs, esferes, columnes. Oval de llum. Elipse. 
Mig punt. Circumferència. Ordres. Pilastres dòriques. 
Pedres d'or, pedres blanques, pedrera de la llum: 
capella del Santíssim, comunió dels sants. 
 
Bous, lleons, àngels, àguiles sota el cel de la cúpula. 
La rosassa del sol, els àngels de la lluna. 
Picaports fets de monstres a les portes de l'orgue. 
 
Torre, prisma que s'alça. Ramells de carabasses. 
Frontó, daurat triangle: tot núvols i àngels,  
del ponent: la façana centrada per l'Assumpta”. 

Gaspar Jaén (1982) 
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Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Planta, segons 
Fuentes. Llegenda: 

0. Porta exterior de la 
torre. 

1. Portal principal. 
2. Piques d'aigua beneïda. 
3. Capella de Sant 

Francesc Xavier. 
4. Portal de Sant 

Agatàngel. 
5. Capella de Sant Felipe 

Neri. 
6. Capella de Sant 

Joaquim. 
7. Portal del Nord, damunt 

del qual està l'orgue. 
8. Altar de Sant Nicolau de 

Bari. 
9. Altar de la Mare de Déu 

dels Dolors. 
10. Nínxols de Jesús en la 

columna, Ecce-Homo, 
Natzaré i Ressuscitat. 

11. Altar de Sant Joaquim i 
Santa Anna i escala de 
l'orgue. 

12. Portada de la Capella de 
la Comunió. 

13. Capella de la Comunió. 
14. Salons de pas per a 

l'eixida del viàtic. 
15. Portal del Sagrament i 

pou 
16. Altar del Sant Crist. 
17. Portada de la Sagristia. 
18. Davant-sagristia o 

aiguamans, amb porta al 
carre de la Fira. 

19. Sagristia i escala que 
porta al cambril, arxiu i 
tribunes. 

20. Capella de Sant Pere 
Apòstol i Santa Vera-
Creu. 

21. Arxiu parroquial i pas a 
l'altar de la Comunió. 

22. Sagristia de la capella 
de la Comunió. 

23. Estrada de l'Il·lustre 
Ajuntament, fossat del 
llit de la Mare de Déu 
(Festa). 

24. Presbiteri i cadiratge del 
cor. 

25. Trones. 
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26. Altar Major i tabernacle. 
27. Piques d'aigua beneïda. 
28. Altar de Sant Rafael. 
29. Portal anomenat del Sol. 
30. Capella de Sant Jeroni. 
31. Capella de les Ànimes. 
32. Portal de Sant Joan 

Baptista. 
33. Capella i altar de la 

Puríssima 
34. Altar de Sant Josep 
M. Lloc on, damunt de l'arc 

principal de l'absís i el 
seu claustre està el 
cambril de la patrona. 

[p. 291] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Planta, segons 
Marcel·lià Coquillat (Navarro, R.: Los arquitectos..., làm. 
1). Dibuix  del 1903. [p. 292] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Planta, segons la 
Direcció General de Belles Arts; fragment del plànol de 
delimitació del Conjunt Històrico-Artístic (Decret 191/ 
1968, del 18 de gener; BOE, 5 de febrer del 1968). [p. 
293, sup] 
 
Plànol d'emplaçament de l'església de Santa Maria i 
plànol de la planta, segons l'aixecament fet pels alumnes 
de l'Escola d'Arquitectura de Madrid, el 1922. anònim: 
"Los trabajos..”., p. 257. [p. 293, inf.] 
 
Façana principal de l'església de Santa Maria, segons 
l'aixecament fet pels alumnes de l'Escola d'Arquitectura 
de Madrid el 1922. anònim: "Los trabajos..”., p. 258. [p. 
294] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Secció del creuer 
i planta del creuer i de la girola, segons Marcel·lià 
Coquillat (Navarro, R.: Los arquitectos..., làm. 27). 
Dibuix  del 1903. [p. 295] 
 
Secció transversal de l'església de Santa Maria, segons 
l'aixecament fet pels alumnes de l'Escola d'Arquitectura 
de Madrid, el 1922. anònim: "Los trabajos..”., p. 259. [p. 
296] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Fragment de la 
planta de les tribunes i secció longitudinal (plànol 
definitiu) segons Antoni Serrano i Peral. Dibuixos de 
juliol i de novembre del 1939. [p. 297] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Secció 
transversal i detall del tabernacle, segons Antoni Serrano i 
Peral. Dibuixos  del 1939. [p. 298, sup.] 
 
"Els taulats i la mecànica de la Festa", segons Pomares 
(1957). Aquest dibuix de les màquines del Misteri sembla 
ser d'A. Serrano i Peral. pomares, J.: La Festa..., làm. ii. 
[p. 298, inf.] 
 
Interior de l'església de Santa Maria, segons els alumnes 
de l'Escola d'Arquitectura de Madrid. No sé d'on es podria 

estar presta aquesta vista, ja que no correspon amb cap 
lloc de l'església actual. Pot ser era l'església neoclàssica 
dels mercedaris? anònim: "Los trabajos..”., p. 260. [p. 
299, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, segons Laborde; 
fragment de la "Vista d'Elx presa des del bosc de 
palmeres". laborde, A.: Viatge..., planxa cxli, p. 118-119. 
1794-1797. [p. 299, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Portal del 
Sagrament i exterior de la capella de la Comunió. 
Fotografia de principi de segle. [p. 300, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria, amb la cúpula desmuntada per a 
fer els treballs de restauració de principi de segle. [p. 300, 
inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, vista d'ocell del 
conjunt. El barri dels Filadors ja estava derrocat gairebé 
del tot. Fotografia devers el 1965. [p. 301, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Vista des del 
carrer del bisbe Tormo (la Pujadeta), al sud de l'església. 
Aquest cos sobri, compacte i ben dissenyat correspon a 
les dependències de la sagristia i l'arxiu. Fotografia del 
1977. [p. 301, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Façana del portal 
Major, amb escultures atribuïdes a Nicolau de Busi. Es 
veuen la cornisa i el frontó de l'acabament, encara sense 
refer. [p. 302, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. L'altar major i 
l'absís en el moment final de La Vespra del Misteri d'Elx, 
quan la Recèlica es puja l'ànima de la Mare de Déu. [p. 
302, inf.] [La foto correspon al moment en què l'Araceli 
baixa l'ànimeta fins al sepulcre a La Festa] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Façana del nord, 
amb els portals de l'Orgue i de Sant Agatàngel, descoberta 
amb l'enderroc del barri dels Filadors (Traspalacio). 
L'aparcament que s'anuncia va ser aturat. Fotografia del 
1979. [p. 303, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Vista des del 
nord després que fos derrocat el barri dels Filadors. Es 
distingeix els portals Gran, de Sant Agatàngel i de l'Orgue 
i es comprenen les seues escales respectives (de gran 
plaça, de carrer i de plaça petita) capgirades en obrir tot 
l'espai. Fotografia devers el 1970. [p. 303, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, façana dels peus. 
Detall d'una cariàtide, un àngel i un ramell de fruites 
(codonys, carabasses, pomes, magranes, etc.), part de la 
riquíssima ornamentació. Fotografia del 1980. [p. 304] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Àngels del portal 
Gran: el que fa de Sant Miquel està a la dreta del retaule, 
els que estan besant-se són la clau de l'arc del portal i el 
de la trompeta, amb un altre germà fa de transició entre la 
porta i la fornícula de l'Assumpta. Els àngels d'aquest 
portal, sobretot si els comparem amb els del Portal del 
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Sol, són d'una factura tosca. És la composició i 
ornamentació no antropomòrfica allò que fa grandiós el 
retaule d'aquesta façana. Fotografies del 1980. [p. 305] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, façana principal i 
torre. Fotografia del 1978. [p. 306, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Exterior de la 
capella de la Comunió, vista des del carrer dels Uberna. 
Fotografia del 1978. [p. 306, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria. Detall de la fornícula central de 
la façana dels peus, una bella composició barroca. La 
pedra arenisca ha anat desfent-se i han caigut fins i tot 
trossos d'estàtua. [p. 307, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria. Detall de la cúpula i d'una de les 
petxines, exemple típic del barroc de la governació 
d'Oriola, segons Navarro. [p. 307, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, portal de 
l'Orgue. Fotografia del 1977. [p. 308, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, portal de Sant 
Agatàngel. Fotografia del 1977. [p. 308, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Detalls del portal 
del Sagrament, el menys ric de tots i que pràcticament és 
només una interrupció de la balaustrada. Fotografies del 
1980. [p. 309, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Detall dels 
pinacles exteriors de la capella de la Comunió i de 
l'exterior de les petxines. Aquests detalls, d'un barroc 
tardà, empeltat d'il·luminisme, són dels més cultes de 
l'església. Fotografia del 1980. [p. 309, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció. Portal del 
Sagrament i part posterior de l'església, on es distingeixen 
el creuer, la girola i la capella de la Comunió. Fotografia 
del 1978. [p. 310, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, portal del Sol i 
de la Lluna. Fotografia del 1978. [p. 310, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, portal del Sol i la 
Lluna. Detalls de l'ornamentació. Aquesta façana, 
guarnida només amb baixos relleus té les escultures i els 
motius més formosos de Santa Maria. Hi detaquen els 
diversos àngels mig amagats entre els capitells i el fullam 
amb què la paret es plega. També les dues columnes 
laterals són bellíssimes. Fotografies del 1981. [p. 311] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, portal del Sol i la 
Lluna. Detall dels grutescs, amb motius florals i 
curvilinis. Fotografia del 1981. [p. 312, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, portal de Sant 
Joan Baptista. Detall de la fornícula, amb l'estàtua del 
Ressuscitat. Fotografia del 1981. [p. 312, inf.] 
 
Basílica de Santa Maria, restauració de la cúpula a 
principi de segle. L'altar major que es veu darrere fou 

cremat el 1936. Fotografia del primer quart del segle  XX. 
[p. 313, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria, l'orgue que va ser cremat el 
1936. En la part inferior estan els polits angelots amb què 
es comparaven a Elx els xiquets grans i formosos. 
Fotografia del primer quart del segle  XX. [p. 313, inf.] 
 
Plànol de perfil de la capella de la Comunió signat per 
Josep Gonzàlvez i Llorenç Chàpuli. Arxiu Històric 
Nacional, secció de Consells, llig. 22.528. [p. 314] 
 
Plànol de planta de la capella de la Comunió signat per 
Llorenç Chàpuli i Josep Gonzàlvez Arxiu Històric 
Nacional, secció de Consells, llig. 22.528. [p. 315, sup.] 
 
Basílica de Santa Maria de l'Assumpció, capella de la 
Comunió, interior de la cúpula. Fotografia de la revista 
Festa d'Elig  del 1978, p. 45. [p. 315, inf.] 
 
 
B-28 
DENOMINACIÓ: Casa pairal dels Cosidó 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Santa Maria, carrer de la 

Fira i carrer dels Uberna 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle   XVI. El 1976 fou derrocat l'interior 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Actualment s'utilitza com a residència particular. Hi té 
consulta un metge. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. La casa dels Cosidó estava inclosa dins 
el recinte del Conjunt Històric-Artístic declarat per la 
DGBA per D 191/ 1968, del 18 de gener. En el text 
d'aquesta declaració se'n fa menció explícita. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Era aquesta una gran casa nobiliària que donava a tres 
carrers. Tenia planta baixa i pis, un soterrani i una torreta 
lateral al cantó del nordest, amb coberta a quatre aigües. 
L'entrada és un gran portal amb arc de descàrrega de 
dovelles de pedra. L'arc és allindanat damunt de la porta. 
Tota la resta de la façana estava construïda també amb 
carreus de pedra picada. En la planta baixa hi ha grans 
finestrals que tenien reixes de ferro forjat. El pis té 
finestres més petites, situades a plom amb les de sota, 
amb una motllura gòtica tot al seu voltant, rompuda en la 
part inferior per una barana posterior. L'escut nobiliari, 
d'una gran qualitat, està sobre la porta d'entrada. Al cantó 
de la torreta hi ha un balcó de ferro forjat. Tot l'edifici 
està rematat per una cornisa de pedra molt característica, 
que forma mènsules de petita volada, com un ràfec. 
 
CONTEXT 
 
La plaça de Santa Maria era un dels més bells conjunts 
Urbans d'Elx, abans de la destrucció del barri dels 
Filadors, que derrocà un dels panys de paret de la plaça, 
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negant-li la mateixa existència amb el caràcter de tal 
plaça. Encara avui rodegen la casa dels Cosidó importants 
edificis, en un estat de degradació i renovació Urbana 
accelerada els darrers anys. Del conjunt de la vila i de la 
plaça, la casa dels Cosidó és un dels edificis importants, 
tanmateix els nous edificis construïts al seu costat han 
repetit el motiu de la cornisa d'una forma incorrecta i 
indiscriminada. La seua altura de quatre plantes –més alts 
que la torreta lateral de la casa noble– ha desvirtuat la 
composició i el significat urbà de la casa dels Cosidó. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'antic conjunt de la casa dels Cosidó remetia 
tipològicament als palaus construïts en l'últim gòtic 
català. Poden trobar-se solucions semblants per les 
finestres i el portal d'entrada a diversos llocs del País 
Valencià com ara al Maestrat i, en concret, Sant Mateu, 
on hi ha finestres idèntiques. El tipus d'entrada era 
semblant a la dels palaus valencians gòtics i 
renaixentistes: gran portal que donava accés a un pati o 
vestíbul del qual eixien les diverses escales per on 
s'arribava a les diferents peces. També la cornisa remet al 
gòtic civil català. El conjunt de ferros –la gran majoria ha 
desaparegut– i, molt especialment, el balcó de la 
cantonada, pertanyen, en canvi, al repertori formal del 
barroc, i degueren incorporar-se en alguna reforma, 
possiblement al segle     XVIII. En la part de darrere hi 
hagué un jardí amb mates, arbres i bancs de manises, de 
dimensions prou grans. Tanmateix, la negativa 
intervenció  del 1976, destruí l'interior i danyà l'exterior, 
afegint un important volum d'obra als dos costats i 
falsejant la façana de pedra. Al lloc del jardí es féu un 
edifici de quatre plantes. Van desaparèixer els ferros 
forjats antics. I es posà una capa de ciment de color sobre 
els carreus de pedra. 
 
CRONOLOGIA 
 
Aquest era l'edifici nobiliari més antic que quedava a Elx 
després de la destrossa que hem patit en aquest segle  XX 
(palaus de la plaça de la Fruita, casa dels Lleons, casa dels 
Ferros, casa dels Perpinyà, palau Bisbal, etc.). Les seues 
característiques formals ens el feren datar al s.   XVI. Els 
ferros serien devers el s.     XVIII. Deu ser aquesta la casa 
d'en Salvador Perpinyà, als peus de Santa Maria, on, 
segons Navarro, van viure els arquitectes d'aquesta 
església Francesc Verde (1673-1674) i Pere Quintana 
(1674-1678). El 1976, malgrat la protecció existent, amb 
el vist i plau municipal i de la DGBA, es va fer una 
reforma de l'edifici que suposà la seua destrucció gairebé 
total, excepte una part de la façana que es va arrebossar 
amb estucats de formigó de color ocre i amb aplacats de 
pedra. La fusta antiga i els ferros forjats barrocs van 
desaparèixer. Sembla ser que les pretensions de la 
propietat eren derrocar tot l'edifici i fer-ne un altre de 
quatre plantes. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AACF. Documentació fotogràfica de l'enderroc de 
l'interior de la casa. 
AME, NO. Projecte d'enderroc i de nou edifici. 

AME, SG. Expedient de declaració de Conjunt Històrico-
Artístic 
BOE, 5-2-1968. Declaració de Conjunt Històrico-Artístic. 
Festa d'Elig, amb una important documentació 
fotogràfica d'abans de l'enderroc, especialment al número  
del 1964, on es veu el cantó de la torreta, i al  del 1958, on 
hi ha una bona fotografia del carrer de la Fira des de la 
porta de Sant Joan de Santa Maria, amb la tanca de jardí 
al fons. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 10. 
Navarro, R.: Los arquitectos... 
 
Casa dels Cosidó, plaça de Santa Maria. La façana en 
l'aire, quan es va derrocar l'edifici a meitat dels anys 70 
per a fer-lo nou. Una altra mostra de la política cultural de 
la Direcció General de Belles Arts. Malgrat estar citada la 
casa dels Cosidó en la declaració de Conjunt i tenir la 
qualificació de monument es va permetre aquest atemptat. 
I encara com no feren un edificis de cinc plantes. 
Fotografia devers el 1975, per Andreu Castillejos. [p. 319, 
sup.] 
 
Casa dels Cosidó, plaça de Santa Maria. Conjunt de la 
façana. Fotografia del 1978. [p. 319, inf.] 
 
 
B-29 
DENOMINACIÓ: Carrer de la Fira 
  
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer de la Fira té la direcció est-oest i va pel costat de 
migdia de l'església de Santa Maria, la qual li defineix 
bona part del llenç nord. Per llevant arriba fins a la plaça 
de Santa Isabel i per ponent fins el carrer Major de la 
Vila. Toca lateralment la plaça de Santa Maria. És un 
carrer retorçut i bonic, un dels pocs de la vila que 
conserven encara una escala adequada i edificis 
importants. Hi estava la casa dels Ferros, i encara estan 
les cases dels Lleons, dels Cosidó i de l'Hereva, la basílica 
de Santa Maria i el nou palau Bisbal. Prop d'un extrem hi 
ha la Calaforra. Fent cantó amb el carrer de Sant Jeroni 
estava la casa dels Consellers; el tros de casa antiga que 
es veu encara al cantó del carrer de la Fira i de Sant Pere 
en deu ser una resta, ja que en fotografies antigues sembla 
apreciar-se que hi havia una teulada a dues aigües, de la 
qual formava part el tros de teulada que hi resta. Aquesta 
casa dels Consellers fou manada fer per les autoritats 
municipals al segle     XVIII. Fuentes diu que tenia en la 
façana les armes de la vila, tot indicant la pertinença a 
l'Ajuntament. En definitiva, es tractaria d'una casa 
vestuari, pròpia del s.     XVIII, època en la que el poder 
civil volia eixir de les esglésies i tenir un lloc propi on 
preparar-se per als cerimonials religiosos. Navarro m'ha 
suggerit la provable relació d'aquest edifici amb un plet 
entre la vila i el clero de Santa Maria sobre l'ús del 
Consell d'una part de l'església per a vestir-se. Pot ser que 
aquesta casa fou una conseqüència d'aquell plet. 
En un costat del carrer de la Fira, enfront de la porta 
Xequica de Santa Maria, que dóna a la sagristia, està el 
carrer de Sant Pere, de nom antic i tradicional, encara que 
el 1931 l'Ajuntament republicà dedicà aquest carrer al 
pintor valencià Joaquim Sorolla. Hi ha encara a meitat del 



 67 

carrer un retaule de manises, amb la imatge del sant i un 
fanalet al damunt. Aquest carrer té un tram només per a 
vianants, amb el trànsit prohibit per als cotxes des de fa 
dècades. El tram aquest, enfront de la porta Xequica, lloc 
habitual d'entrada a l'església, va des del carrer de la Fira 
fins al dels Alvado i conforma una bona explanada plena 
d'espai, d'ussos diversos i de gent. Hi ha captaires que 
demanen almoina, carreters que venen ciris, gent que va o 
ve a la missa o al rosari. I quan es fa la Festa d'Elx, és un 
lloc de trobada, de fer un barret o una xarradeta. El 1770, 
segons Gozálvez, l'Ajuntament supremí un safareig que hi 
havia "des de temps immemorial, per tal que no 
s'atemptàs contra la moralitat". Curiosa notícia, ja que no 
se m'acut quin tipus de coses lleges podrien fer-se en un 
safareig. Els llocs habituals de les ires puritanes han estat 
pòrtics, comuns, parcs, jardins, racons foscos, etc, però no 
safareigs. Ramos narra les festes  del 1872 i diu que es 
van fer "en honor del sant titular del carrer, carreres de 
pollastres, globus aerostàtics i focs artificials. També es 
va córrer un bou de corda". Cap al migdia, eixint 
gairebé de la plaça de Santa Maria, està el carrer del 
Rellonge, on encara hi ha alguna mostra d'arquitectura 
popular, i que malgrat estar molt degradat, vell i Brut, 
configura un dels pocs racons antics d'Elx que no semblen 
de plàstic. Aquest carrer s'anomenà del Rellonge, segons 
Ramos, pel rellonge de sol que hi havia a la paret sud de 
l'església de Santa Maria, entre el portal de Sant Joan i la 
plaça de Santa Maria, i amb el qual enfrontava el carrer 
aquest. L'Ajuntament li canvià el nom i li posà d'Alfred 
Javaloyes i López (Elx, 1865-1944), músic i militar. 
Javaloyes fou mestre de capella de la Festa, director de la 
Banda Municipal d'Elx i de l'Orfeó Il·licità. Va 
compondre diverses obres de tema religiós i militar i 
algunes sarsueles. És seu el pasdoble El Abanico, himne 
utilitzat pel govern britànic en les parades militars, i al so 
del qual desfilen els actors de la Festa des de l'ermita de 
Sant Sebastià fins a la basílica de Santa Maria quan es fa 
la representació. 
 
CONTEXT 
 El topònim original era el bell nom de carrer de 
la Fira. L'explicació que en dóna Ramos és, si més no, 
dubtosa: diu que el nom li ve perquè aquest era el lloc on 
"en temps llunyans, hom celebrava la Fira". Voldria 
referir-se, pense, a la de Sant Andreu. L'Ajuntament li 
canvià el nom a finals del s.  xiX i se'l dedicà al bisbe 
Rocamora. Pere Rocamora i Garcia nasqué a la Granja de 
Rocamora el 1832 i va morir el 1925. Fou cura de Santa 
Maria, preocupant-se, segons diu Ramos, "per les obres 
de l'església" (no diu quines). Fou bisbe de Tortosa, 
càrrec que ja ocupava el 1894. 
 
CRONOLOGIA 
 
1746 
Segons Fuentes, "les autoritats de la vila acordaren erigir 
una casa pròxima a Santa Maria. Començaren les obres el 
5 de maig del 1746, i fou acabada amb molta brevetat". 
Diu que aquesta casa era la que feia cantó als carrers de la 
Fira i de Sant Jeroni. Fuentes assenyala que ja era un solar 
el 1887, però no he trobat cap data de l'enderroc. 
1859 
Al plànol de Coello el carrer s'anomena de la Fira. 

1890 
Segons Ramos, aquest any s'enderrocà la casa safareig 
que hi havia en aquest carrer. Encara que hi ha un segle 
de diferència amb la data que indica Gozálvez per a 
l'enderroc d'un safareig del carrer Sant Pere, deu ser el 
mateix. 
1891 
També Ramos diu que es donà llicència aquest any per a 
fer una "casa-safareig" en el cantó del carrer del Rellonge 
"salvant els drets que corresponen als propietaris de la 
séquia Major". 
1894 
El 30 d'agost l'Ajuntament li donà el nom del Bisbe 
Rocamora al carrer de la Fira. 
1895 
Ibarra, en referir-se al carrer aquest diu que "s'anomenava 
fins fa poc carrer de la Fira". 
1924 
Segons el periòdic El Papagayo, l'Ajuntament no devia 
permetre la "espectativa [sic] del carrer del Bisbe 
Rocamora, enfront del portal del Sol de Santa Maria". Es 
referia a una casa nova que estava fent-se i que, en opinió 
del periòdic, se n'eixia en excés enmig del carrer. Al 
periòdic Renovación, l'enginyer municipal, Sebastià 
Canales, contestà dient que la casa en obres tenia el 
permís corresponent i que se li havia obligat a seguir 
l'alineació resultant del seu "Projecte d'eixamplament dels 
voltants de Santa Maria". 
1961 
Aprofitant tot el solar de la Casa dels Consellers, inclús el 
tros de casa ara utilitzat com a magatzem dels objectes de 
la tramoia de la Festa (caseta de la Fusta), els arquitectes 
municipals van fer un projecte per a un "Edifici amb tres 
vivendes de renda limitada, situat entre els carrers del 
Bisbe Tormo, Bisbe Rocamora i Sant Pere". Els plànols 
estan datats en agost del 1961. El projecte tenia planta 
baixa i tres pisos i era d'una qualitat dolentíssima. A la 
distribució hi havia patis de metre i mig d'amplària, i la 
façana era historicista, amb una "reixeria artística" molt 
abundant. L'altura excessiva trencava completament 
l'entorn construït. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projecte de l'edifici del 1961 a la Casa dels 
Consellers. 
Festa d'Elig, en especial el número del 1958, amb una 
interessant fotografia del carrer de la Fira, amb la porta de 
Sant Joan de Santa Maria i, al fons, el pati de la casa dels 
Cosidó. 
Fuentes, J.: Memoria..., p. 46. 
GERV, vol. vi, p. 59. Sobre el mestre Javaloyes. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 71-72. 
Ibarra, P.: Historia..., p. 238. 
Ramos, A.: Historia..., p. 276, 285, 550 i 584. 
Renovación, núm. 41, 16-11-1924. 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de la Fira i carrer de 
Sant Pere. Fotografia del 1978. [p. 324, sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de la Fira. A la dreta 
està el portal del Sol i de la Lluna de l'església de Santa 
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Maria; al fons, el carrer Major de la Vila; es veu la torre 
de la casa de l'Hereva. Fotografia del 1978. [p. 324, inf.] 
 
Carrer de la Fira. A mà esquerra està el carrer de Sant 
Pere i a mà dreta l'església de Santa Maria. Fotografia del 
1979. [p. 325, sup.] 
 
Carrer de la Fira. A mà dreta es veu el portal del Sol i la 
Lluna de Santa Maria i, al fons, la Casa de l'Hereva. 
Encara que la majoria de les cases es troben deshabitades, 
aquest és l'únic carrer dels voltants de Santa Maria que 
conserva edificacions antigues. Fotografia del 1979. [p. 
325, inf.] 
 
Carrer de la Fira, al sud de Santa Maria. A l'esquerra, està 
el portal de Sant Joan. Aquest és un dels pocs racons 
antics que queden a Elx, malgrat el seu roïn estat físic. 
Fotografia  del 1982. [p. 326]  
 
 
B-30 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos (casa de l'Hereva) 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Fira, núm. 12, carrer 
del Rellonge (del Mestre Javaloyes) i carrer del Forn 
de la Vila  
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1930-1936 
 
UTILITZACIÓ 
 
Actualment hi ha habitatges en totes les plantes de 
l'edifici. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici està inclòs dintre del Conjunt Històrico-Artístic 
d'Elx, declarat com a tal per la DGBA per D 191/ 1968 
del 18 de gener, però sense menció explícita. Està inclòs 
dins el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles  del 1982, 
amb el núm. D-52. És de propietat privada. El projecte 
anava a nom d'Anna Maria Ceva i Aleixandre. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de tres plantes que dóna a tres carrers. La planta 
està molt ben solucionada, amb un pati central al voltant 
del qual estan l'escala, els corredors i les peces de servei. 
Exteriorment, el dos cantons se senyalitzen d'una forma 
molt clara: es reMarca el parament de la façana amb 
motllures, que simulen l'arrancament d'una torre i s'eleva 
aquesta torreta dues plantes en la cantonada dels carrers 
de la Fira i del Rellonge –la principal–, disposant una 
pèrgola en la cantonada dels carrers del Rellonge i del 
Forn. Les obertures estan disposades d'una forma 
ordenada i estudiada, gairebé sempre al voltant d'un eix 
central de simetria. Tota la façana té abundant decoració 
de garlandes, fruites, grutescs, arcs, baranes, etc. Els 
interiors estan decorats amb peces de manises i amb 
detalls decoratius. 
 
CONTEXT 
 

La façana principal dóna a la plaça de Santa Maria, que 
fou el centre de la Vila Murada medieval –era la plaça 
que enfrontava amb la mesquita– fins que es féu la torre 
del Consell. La situació d'aquest edifici és d'una gran 
importància, ja que tanca el costat sud d'aquesta plaça, i 
ajuda a donar-li una escala apropiada (potser ja un poquet 
massa elevada). Els carrers dels voltants, sobretot vora el 
carrer de la Fira, eren de residències senyorívoles. Cap al 
migdia, en la zona pròxima al mercat, les cases ja eren 
molt pobres. El caràcter burgés i revival de l'exterior no 
s'adiu malament amb la resta de la plaça de Santa Maria, 
on donen la basílica de Santa Maria i la casa dels Cosidó. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquesta una residència per a l'alta burgesia dels anys 
20-30, amb un gust clàssic força estimable. Les solucions 
en planta i façana enllacen amb una arquitectura burgesa 
barroquitzant d'interès i d'una acurada execució, que 
Serrano i Peral conreà abans del 1935 i després de la 
guerra. La mateixa planta, amb poques variants, s'hauria 
de repetir anys després als edificis racionalistes de l'autor. 
És destacable la ventilació directa que en aquesta època se 
li donà ja a totes les peces, amb un correcte planejament 
higienista i funcionalista. L'ornamentació i la composició 
de la façana, en canvi, són més pròpies de l'època anterior 
a la seua titulació i al seu contacte amb Pérez i Aracil, i 
tenien molt a veure amb el magnífic edifici, ara ocupat 
per un banc, de la plaça de Baix. La gran abundància 
d'elements decoratius d'aquest neo-barroc de preguerra, 
un poc castissista, de Serrano i Peral (gerrots, balustres, 
motllures, cornises, arcs, teules, baix relleus, etc.) resulten 
molt atractius i són especialment importants aquí, vora la 
façana principal de l'església de Santa Maria, als elements 
compositius de la qual no són alienes les solucions de 
l'arquitecte. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat en agost del 1930. notícies verbals 
ens han informat que l'edifici degué estar acabat poc 
abans de la guerra, ja que el 1936 fou ja confiscat. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Anteriores a 1939". Projecte de 
construcció de l'edifici. 
AME, NO. Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 57. 
 
Edifici de vivendes (casa de l'Hereva), carrer de la Fira, 
núm. 12, carrer d'Alfred Javaloyes (carrer del Rellonge) i 
carrer del Forn. Plantes baixa i principal. Projecte datat el 
1930. [p. 330] 
 
Edifici de vivendes (casa de l'Hereva), carrer de la Fira, 
núm. 12, carrer d'Alfred Javaloyes (carrer del Rellonge) i 
carrer del Forn. Façanes als tres carrers. Projecte datat el 
1930. [p. 331] 
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Edifici de vivendes (casa de l'Hereva), carrer de la Fira. 
Detall de les baranes noe-barroques i del mirador, amb 
garlandes de fruites semblants a les de la veïna església de 
Santa Maria. Fotografia del 1979. [p. 332, sup.] 
 
Edifici de vivendes (casa de l'Hereva), carrer de la Fira. 
Vista de conjunt. Aquest edifici és una interessant mostra 
del castissisme de preguerra de Serrano Peral. Fotografia 
del 1979. [p. 332, inf.] 
 
 
B-31 
DENOMINACIÓ: Antiga casa pairal dels Cornellà 

(casa dels Lleons) 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Fira, núm. 8, i carrer 

del Forn 
AUTOR: Edifici original: anònim; reforma i nova 

construcció: Antoni Serrano i 
Peral, arquitecte 

ÈPOCA: La portada és del segle    XVII; la resta de 
l'edifici, del 1955 

 
UTILITZACIÓ 
 
En aquesta casa hi ha ara habitatge. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El palau primitiu era el dels senyors de 
Cornellà. El projecte d'enderroc i nova construcció figura 
a nom de Lluís Torres i Castaño. L'antic palau fou 
declarat en ruïna el 1954. La portada es va salvar gràcies a 
la sensibilitat de Serrano i Peral. Aquesta casa està inclosa 
dintre del Conjunt Històrico-Artístic declarat per la 
DGBA segons D 191/ 1968, del 18 de gener. En aquest 
decret està mencionada explícitament la casa dels Lleons i 
assenyalada als plànols. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de tres plantes alçat sobre una casa senyorívola, de 
la qual només roman la gran portada de pedra picada. 
Aquest portal està dividit en dos cossos: un, l'inferior, 
amb la porta d'entrada, ornada amb motllures i filets; 
l'altre, el superior, conté el magnífic escut nobiliari 
treballat en pedra, amb una pilastra a a cada costat i una 
cornisa superior. Els dos lleons que li donen nom a la 
casa, estan enmig. L'edifici dóna a dos carrers paral·lels. 
La façana del carrer del Forn és totalment anodina; en 
canvi, la façana principal vol ésser tot un exercici d'estil. 
S'hi adapta als elements preexistents, tot introduint 
figurres i formes arabitzants: un balcó, formant 
cantonada, tres reixes en la planta baixa, una finestra en 
pit de colom i tres arquets dalt del portal de pedra. És una 
llàstima que els ferrros no siguen els originals, sinó fets 
de nou amb pletines. Per a l'efecte del conjunt fou molt 
important que en la façana de davant es mantinguera 
l'alineació preexistent, i que no es fes recta la línia de 
façana, bé ocupant el carrer, bé fent recular els edificis o 
bé traçant una diagonal. 
 
CONTEXT 
 

El carrer de la Fira, en aquest tram, uneix la basílica de 
Santa Maria amb el carrer Major de la Vila. Fou lloc de 
residència dels nobles de l'edat mitjana i de l'edat 
moderna. Actualment es conserva unitària en gran mesura 
l'altura de cornisa en aquest tros de carrer. Encara que 
molt arrebossasa, la zona té interès. Per la seua situació 
Urbana, formant un angle, i per la magnífica portada de 
pedra, la casa dels Lleons és una fita Urbana dins el poble 
antic. 
 
TIPOLOGIA 
 
El portal de la casa senyorial és una bona obra de 
carreuada i denota la riquesa de la família que el va 
construir. Destaquen els motius geomètrics      –filets, 
pilastres, cornises, óvuls, etc.–, que encerclen en baix 
relleus la porta i l'escut. Aquest, de gran dimensió, té dos 
lleons heràldics. La intervenció de Serrano i Peral introduí 
elements pretesament arabitzants que no desdiuen del 
conjunt i volen fer de Marc de la porta de pedra. Aquest 
estil, neopopular i neoàrab era conreat amb gust per 
l'autor en aquesta època. Probablement, l'obra que més a 
prop estiga d'aquesta siga la casa de l'hort del Cura, on 
també, com aquí, els diversos elements formals es 
multipliquen i es van disposant per la façana d'una forma 
pintoresquista. 
 
CRONOLOGIA 
 
El palau degué ser devers el 1600, amb elements barrocs 
afegits durant el s.     XVIII. L'obra de Serrano i Peral es 
començà el 1954. El projecte definitiu està datat en gener 
del 1955. En un informe de l'arquitecte municipal Pérez i 
Aracil del 18-10-1954, s'exposava que l'edifici, declarat 
ruïnós, havia de ser derrocat totalment. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Trobareu al poble vells casalots blasonats, entre els quals 
destaca la casa dels Lleons, del comte de Berbeguet, de 
formós escut, ranci vestíbul, venerable escala, amb 
escalons desgastats. Al massís baranatge s'admira una 
primorosa estatueta d'un lleó de fusta”. 

Anònim (1909) 
 

"L'edifici en qüestió, declarat ruïnós, ha hagut de ser 
apuntalat pel costat del carrer del Forn de la Vila, pel 
perill que oferia aquesta façana [...]. Els alarmants senyals 
de ruïna aconsellen que s'ha de procedir a la demolició 
total de l'expressat immoble”. 

Santiago Pérez i Aracil (1954) 
 

"La casa dels Lleons és un bon exemple de restauració o 
reconstrucció, exemple de senzillesa i d'un adequat 
tractament per tal de resaltar uns valors existents amb 
anterioritat”. 

Antonio Serrano i Bru (1972) 
 

"El palau fou residència dels senyors de Cornellà. A les 
fotografies d'abans del seu enderroc s'aprecia una bella 
escala barroca (també citada per un text anònim de 
principi del s.  XX), així com pintures al fresc. La façana 
degué ser de color terrós, ja que el blanc de calç o de 
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pintura que té actualment no va existir mai a Elx. L'edifici 
tenia una planta menys que l'actual: l'altura de la cornisa 
era la del portal de pedra. La intervenció del 1955 derrocà 
tot l'edifici, excepte la portalada. El solar resultant fou 
dividit en dos trossos: sobre un d'ells es féu l'edifici que 
comentem i sobre l'altre és féu una casa moderna dels 
anys 60, tan anodina com les façanes posteriors 
d'ambdues obres. Es tractava, doncs, d'una actuació de 
prestigi cultural, però no hi havia cap planejament de 
manteniment d'un edifici. Era la comercialització dels 
estils històrico-artístics conreats d'una forma abundant 
sobre els solars dels palaus nobiliàris d'Elx. tal actuació 
està centrada aquí en el tema d' 'ambientar històricament' 
el fragment d'una façana. Encara que al nou edifici no li 
manque interès, la desaparició de la casa pairal fou un fet 
lamentable. Tot això no lleva que hajam d'agrair a 
Serrano i Peral la seua visió històrica que el portà a salvar 
un tros de pedra de gran bellesa i que el deixàs al seu lloc 
original. Molts altres edificis, monuments i detalls 
escultòrics o ornamentals no han tingut ni aqueixa sort els 
darrers cinquanta anys”. 

Gaspar Jaén i Urban (1979)  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Luis Torres Castaño". Conté el projecte 
del 1955, amb plànols de gran qualitat formal; també 
s'inclouen algunes fotografies de gran interès de l'interior 
i de l'exterior del primitiu palau. 
AME, SP. Amb diverses notícies sobre la declaració de 
ruïna d'aquesta casa (1954). 
Anònim: Alicante..., p. 17. Fullet turístic on només es cita 
aquest palau. 
Festa d'Elig, en especial la  del 1946, amb un full titolat 
"Elche antiguo", on hi ha una fotografia de l'exterior de 
l'antiga casa. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 20. 
—Fitxa IPCE, COAV, Alacant, 1979. (inèdit) 
Serrano Bru, A.: "Treinta..”., p. 32. 
 
Casa dels Lleons (antiga casa pairal dels Cornellà), carrer 
de la Fira, núm. 8, i carrer del Forn. Plantes del primer i 
segon pis. El projecte està datat en gener del 1955. [p. 
337, sup.]  
 
Casa dels Lleons (antiga casa pairal dels Cornellà), carrer 
de la Fira, núm. 8, i carrer del Forn. Façana del carrer de 
la Fira. Les tres petites fotografies de la dreta són, de dalt 
a baix, la façana de la casa pairal, amb una planta menys i 
ocupant el doble de solar; l'escala barroca de fusta i ferro 
forjat de l'antiga casa i un fresc de l'interior. Tot l'edifici, 
a excepció d'un tros de la façana, fou derrocat els anys 50 
i refet en un llenguatge castissista. El projecte està datat 
en gener del 1955. [p. 337, inf.] 
 
Casa dels Lleons, carrer de la Fira. Vista de conjunt. Per a 
fer aquest edifici va ser derrocat el palau barroc dels 
Cornellà, a excepció del portal. Amb tot i això és d'agrair 
el neopopulisme de la nova edificació. Fotografia del 
1979. [p. 338] 
 
 
B-32 

DENOMINACIÓ: Casa de planta baixa i pis 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Fira, núm. 4, i carrer 

del Forn de la Vila 
AUTOR: Anònim  
ÈPOCA: 1929 
 
UTILITZACIÓ 
 
Les dues plantes de l'edifici s'utilitzen com a habitatge. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Aquest edifici està inclòs dintre del Conjunt Històrico-
Artístic declarat com a tal per la DGBA el 1968, però 
sense fer-ne cap menció. Propietat privada. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis que dóna a dos carrers 
paral·lels, amb dues vivendes per planta, cadascuna 
d'elles amb accés independent des del carrer. Les diferents 
peces donen bé directament al carrer de la Fira, bé al 
carrer del Forn, o bé són fosques, com passa amb les del 
centre de la casa, car no hi ha patis de llum. La façana 
construïda no té res a veure amb la que es va projectar. 
Mentre que l'alçat del projecte s'ordena amb un clar eix de 
simetria i disposa les obertures d'una forma ordenada, a la 
façana real no hi cap relació entre les obertures de les 
dues plantes, ni estan disposades ordenadament. En canvi, 
hi ha un bonic mirador d'obra descentrat, adornat amb 
motius florals. A cada costat hi ha un balcó encerclat per 
una curiosa figura ornamental curvilínia. La barana del 
terrat, que acaba l'edifici, és tota d'obra i té gerres sobre 
les pilastres. El parament de la façana és un estucat llis en 
la planta baixa i una espècie d'esgarrafiat al pis, que 
simula carreus. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici està en el carrer de la Fira, que limita pel 
sud l'església de Santa Maria, en una zona on encara es 
conserva fins a cert punt l'estructura de la Vila Murada 
immediatament anterior al boom especulatiu dels anys 60. 
El major interès d'aquest edifici rau en el fet d'estar inclòs 
en un parament que encara manté una escala Urbana 
adequada. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquesta obra segueix aproximadament les variants 
introduïdes en l'arquitectura sense arquitectes (però que 
havia deixat d'ésser tradicional) posterior al modernisme 
de principi de segle. Apareixen certs motius post-
modernistes, com ara les motllures sobre les finestres, el 
mirador compositivament pesat, reixes i baranes 
lleugerament adornades amb pletines i ferros encunyats, 
obertures de gran dimensió, etc. L'esgrafiat de la façana és 
propi del segon quart del s.  XX, i es repeteix sovint als 
barris de nova creació d'aquesta època. Del conjunt hi 
destaca la situació compositiva del mirador, 
inquietantment descentrat, i els motius de damunt de les 
finestres. Pot ser que la irregularitat de la façana estiga 
originada pel fet de fer-se una reforma o ampliació d'un 
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edifici preexistent, en lloc de l'edifici de nova planta 
projectat. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte que reproduïm està datat el 1929. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, llig. 67, exp. 13, "Proyecto del edificio que quiere 
construir D. Juan Pérez". No hi consta el nom de l'autor. 
El grafisme utilitzat és molt semblant al de molts altres 
projectes d'aquesta època, potser algun aparellador, 
delineant o dibuixant. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Fira, núm. 4, i 
carrer del Forn. Planta baixa i façana. Com es pot 
comprovar, el projecte no té res a veure amb l'edificació 
construïda. Projecte datat el 1929. [p. 341, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Fira, núm. 4. 
Fotografia del 1978. [341, inf.] 
 
 
B-33 
DENOMINACIÓ: Casa nobiliària (casa dels Ferros) 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Fira i carrer Major 

de la Vila 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: L'edifici primitiu era del segle     XVIII 
 
UTILITZACIÓ 
 
La casa s'utilitzà com a habitatges. Durant molt de temps 
fou un solar. L'edifici que s'està construint en l'actualitat 
és també per a habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
La casa dels Ferros estava inclosa dins el Conjunt 
Històrico-Artístic declarat per la DGBA el 1968, amb 
menció explícita i assenyalada al plànol. A finals dels 60, 
tot l'interior de l'edifici fou derrocat de forma il·legal, 
deixant la runa al seu interior i amb el consegüent perill. 
A banda de les mesures punitives que prengué la 
Corporació, que ignore quines foren, el cas és que el 1971 
l'Ajuntament obligà els propietaris a derrocar tot l'edifici i 
netejar de runes el solar. Hi quedaren alguns trossos de la 
paret perimetral i un tros del portal barroc. El 1976, el Pla 
de la Vessant va incloure, amb caràcter retroactiu, la casa 
dels Ferros, entre els "edificis d'interès històrico-artístic o 
pintoresc d'àmbit local". El pla només imposa condicions 
'estètiques' (no d'aprofitament ni d'escala) per a la seua 
reconstrucció. Així s'establia que "l'anomenada casa dels 
Ferros podrà ser edificada amb les noves alineacions i 
amb l'atura màxima autoritzada, amb la condició 
d'incorporar la reixeria i la decoració fonamental 
d'obertures que ha tingut, i que es conserven, integrant-les 
adequadament". 
 
DESCRIPCIÓ 
 

L'antic palau era un edifici que feia cantó, i tenia planta 
baixa, planta pis i una cambra. A la planta baixa hi havia 
reixes a les finestres i el gran portal de pedra picada que 
donava al carrer de la Fira. A la planta pis hi havia 
imponents balcons de ferro forjat, sobre peanyes sembla 
ser que de pedra; finalment, a la cambra hi havia petites 
obertures, amb balcons de reduïdes dimensions. 
 
TIPOLOGIA 
 
La casa dels Ferros era el típic palau valencià barroc, de 
grans panys de paret que dominaven sobre l'espai de les 
portes i de les finestres, oferint l'aspecte d'un casalot cec i 
massís d'on sobresortien el ferro dels balcons. Els 
materials de la façana eren també l'habitual sòcol de pedra 
picada i l'algeps en l'enlluït de la part superior. El nou 
edifici hi trenca l'escala. Encara que no és de les pitjors 
intervencions en la zona, les quatre plantes en què s'ha 
convertit les dues i cambra anteriors, han canviat l'escala 
del carrer i dels edificis contigus. L'habilitat de 
l'arquitecte, en endinsar-ne mig metre en la darrera planta, 
no soluciona del tot el problema, especialment greu pels 
seus efectes sobre la petita ermita de Sant Sebastià, que 
desapareix de l'escena Urbana. Per fortuna diuen que hi 
resten els ferros antics. 
 
CRONOLOGIA 
 
Pels dibuixos i les fotografies de com era el palau, sembla 
datable al segle     XVIII. Del 29-11-1971 és el decret 
d'alcaldia (després que ho decidís la Comissió Municipal 
Permanent del 2-9-1971) que obligava, "en vista de l'estat 
de la casa dels Ferros" a derrocar i netejar l'immoble. El 
21-8-1981 se li otorgà llicència per a la construcció del 
nou edifici, amb el vist i plau previ de la CLDP, de la 
DGBA. L'edifici nou s'hagué d'endinsar obligatòriament, 
deixà pòrtics enfront del carrer Major i ocupà una 
extensió doble que l'antic, tot unint diversos solars 
contigus. Les restes de l'edifici vell foren derrocades. Les 
pedres del portal foren desmuntades, segons els 
testimonis que ho van veure. Al projecte del nou edifici 
hom preveia tornar a posar aquest portal i els ferros dels 
balcons i així s'ha fet. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO: PE de la VLV, i expedient de construcció del 
nou edifici. S'hi inclou un dibuix de les façanes antigues, 
després de l'enderroc il·legal de l'interior, i algunes 
fotografies. 
castillejos, A. i al.: Arquitectura... La portada d'aquesta 
exposició de fotografies del 1978 on per primera vegada 
es plantejava a Elx la protecció del patrimoni 
arquitectònic fou, precisament, el portal de la casa dels 
Ferros. 
 
Casa dels Ferros. Restes de la façana principal 
desmuntades el 1981. Aquest edifici barroc estava 
assenyalat expressament en la declaració del Conjunt 
Històric. Fou derrocat d'una manera clandestina. 
Fotografia del 1978. [p. 345] 
 
 



 72 

B-34 
DENOMINACIÓ: Plaça del Cementeri 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Era de configuració quadrangular i enfrontava el portal 
de l'Orgue de l'església de Santa Maria, al nord, donant-li 
l'escala apropiada al portal aquest, molt poc monumental, 
i definint tot el llenç de l'església, amb el carrer dels 
Uberna que la travessava. Durant els segles     XVIII i  
xiX estigué aquí el cementiri de la parròquia de Santa 
Maria; després se'l van portar vora la carretera de 
Crevillent i hi van fer de nou una plaça. A principi dels 
anys 50 hi havia parterres i dues tires de palmeres. La 
plaça del cementiri desaparegué amb l'enderroc del barri 
dels Filadors durant la dècada dels anys 60. El 
planejament modern-style la va substituir per un 
desproporcionat i absurd espai. Aquest espai triangular, 
de cap manera configurat com a plaça, tenia com a 
objectiu teòric permetre la relació de la Calaforra, Santa 
Maria i l'alcàsser, idea absurda, ja que aquest edificis 
estaven als extrems oposats de la Vila Murada. És com 
voler veure's el bescoll. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Fou plaça del Cementiri perquè aquí estigué el de la 
parròquia de Santa Maria fins que fou obligat soterrar els 
morts fora de les poblacions. Com que el 1948 se celebrà 
a Elx el IV Congrés Eucarístic, durant el qual les 
Joventuts Catòliques feren el vot assumpcionista, se li 
canvià el nom a la plaça per a commemorar un 
esdeveniment tan fastuós, posant-li de nom plaça del 
Congrés Eucarístic. 
 
CRONOLOGIA 
 
Ibarra diu que el cementiri de Santa Maria ja existia al 
segle  XV, però supose que devia referir-se a l'antic 
cementiri dels moros que després van gastar els cristians, 
vora els banys de l'eixida cap a Alacant. 
1783-1789 
Segons Gozálvez, durant aquest anys es va construir el 
"Cementiri Parroquial de Santa Maria, en la façana nord 
de l'església", aprofitant el solar que fins aleshores 
s'utilitzava com a magatzem de les obres de l'església. 
1789 
Segons Ibarra, aquest any, els cures de Santa Maria van 
sol·licitar que l'Ajuntament els donàs permís per a 
continuar les obres del cementiri iniciades el 1783 al lloc 
anomenat "taller de fusta i pedra per a Santa Maria", per 
tal de soterrar allí els cossos dels feligresos morts, evitant 
"la pudor i els perjuís que s'adverteixen" (supose que dins 
de l'església). 
1804 
Una circular governamental declarà que era urgent la 
prohibició dels enterraments dintre de les esglésies. 
1834 
Segons Gozálvez, aquest any s'estava aplanant el solar de 
la plaça del Cementiri. Aquesta plaça tornava a ser tal 
plaça després que s'hagués traslladat el cementiri al nou 
emplaçament, vora la carretera de Crevillent. 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. PE del Rerapalau, amb les configuracions 
anterior i actual de la plaça. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 96. 
Ibarra, P.: Historia..., p. 228. 
Ramos, A.: Historia..., p. 206, 546 i 601. 
 
 
B-35 
DENOMINACIÓ: Barri dels Filadors (Traspalacio) 
 
UTILITZACIÓ 
 
 El barri dels Filadors (incorrectament conegut amb el 
topònim castellà de Traspalacio) era la part de la Vila 
Murada que s'estenia entre el carrer dels Uberna i els 
horts de la Mare de Déu. Eren uns quants carrers que 
configuraven un parell de places i que suposaven, 
aproximadament, la quarta part de tot el recinte murat. A 
l'extrem nordest del barri estaven les casetes de la Mare 
de Déu, que li donaven nom al carrer, límit fossalitzat des 
del segle viii entre la ciutat i la no-ciutat. Era el carrer 
més adornat d'Elx per les festes d'agost, ja que per això la 
patrona era l'ama de les cases. El cel del carrer es plenava 
de tires de colors, de paper de barberelles, de banderes i 
figures. I les parets, de palmes i de més paper de colors. 
Es feien arcs a l'entrada. I, enmig del carrer, es posaven 
les mates del corral. Aquestes casetes de la Mare de Déu 
eren de planta baixa, i la façana del nord donava per 
darrere a l'hort del Colomer. La façana del sud eren cases 
que estaven pegades a la muralla de la Vila medieval. En 
general, la mínima renovació Urbana soferta pel barri, fa 
pensar que fins a la seua destrucció es van conservar 
nombrosos trossos del llenç nord de la muralla (encara es 
veuen una torre i algunes restes). Amb la destrucció del 
barri, quedà aïllada la basílica de Santa Maria, perdent 
gran part del seu sentit urbà i arquitectònic. Pitjor encara 
ha estat la situació de l'alcàsser, en llevar-li un metre per 
sota de l'entrada principal i haver romput bona part de les 
muralles que hi tenia adossades per la banda del riu. Tot 
això a més de la seua condició actual d'aïllament, 
incomprensible en un edifici que formava part del sistema 
defensiu de la ciutat.  
La destrucció del barri dels Filadors, però té una 
explicació estrictament econòmica i especulativa: El barri 
dels Filadors tingué una situació marginal respecte a 
altres llocs, en anar creiexent la ciutat, pel fet de no tallar-
se els horts del nord de la Vila per a fer cases. No era 
pròpiament un lloc cèntric i la seua renovació Urbana 
devia ser escassa durant el final del s.  xiX i principi del  
XX, com podem veure al mapa de troballes 
arqueològiques d'Elche..., d'Ibarra. Cal pensar que 
l'extracció social dels seus habitants no devia ser gens 
elevada, ni havia de suposar cap inconvenient greu a 
l'hora de fer un desallotjament massiu. Considerem, 
finalment, la situació Urbana privilegiada dins el centre 
històric de la ciutat: el barri dels Filadors estava entre una 
zona amb voluntat de "noble", protagonitzada per la 
basílica de Santa Maria, i una altra de més suggestiva 
encara: el parc Municipal. Val a dir que, en definitiva, es 
tractava del barri més apetitós per a una operació 
d'apropiació de sòl de molta envergadura. No era tampoc 
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una operació aïllada, puix que també el barri de les Illetes 
es va veure totalment remodelat, amb un desmessurat 
nombre de plantes com a principal atractiu. Cal 
reconèixer-li agosarament a la burgesia d'Elx que fou 
capaç de destruir una quarta part de la Vila Murada. 
Tanmateix, no li acabà d'eixir bé el joc, amb tants d'anys 
parat i amb tantes dificultats per part de Belles Arts. 
El projecte que féu de motor per a la destrucció del barri 
va ser el del pont del palau d'Altamira. Ja el 1917, 
l'Ajuntament encarregà un avantprojecte per a fer una 
passarel·la sobre la Rambla, entre els ravals de Sant Joan i 
de Santa Teresa. També el 1924, l'enginyer Nicasi Mira 
suggerí la construcció de dues passarel·les. Una, enfront 
del palau d'Altamira, uniria la Vila amb l'eixample de 
ponent. El 1942 ja va aparèixer un pont per al trànsit rodat 
en un projecte redactat per al Municipi. I a finals dels 
anys 50 començaria la construcció del pont definitiu. 
Queda clar que per a construir aqueix pont no hi havia 
necessitat de destruir tot el barri; tanmateix, aquesta ha 
estat la pràctica de la destrucció Urbana, emparada per la 
renovació i pel pretext de construir edificis o artefactes 
per al bé comú. 
El barri fou destruït, però quelcom no anava bé durant els 
anys 60. El 1965 es féu el plànol i el 1968 s'aprovà la 
declaració de tot aquest conjunt (ja destruït) com a recinte 
històrico-artístic. Curiosament, no s'agafà tota la Vila 
Murada, com hauria estat més correcte, sinó tan sols la 
zona destruïda uns anys abans. Després, en redactar el 
planejament, l'opció prevista pel capital local, ni tan sols 
per l'administració central, va estar ben vista. L'esquema, 
tanmateix, fou acceptat: tres carrers rectes i una plaça 
gran on abans hi havia carrerons i placetes petites; sis o 
set plantes (per fi reduïdes a quatre) on abans n'hi havia 
dues. I allò més important: habitatges de luxe on abans hi 
havia cases populars. Després de molt de temps, el pla fou 
aprovat. Una tardana reacció popular, per part d'alguns 
sectors cultes, fou inútil. I el 1980 començaren a fer-se els 
nous edificis. 
 
CRONOLOGIA 
 
1755 
Ja s'havien acabat de construir les casetes de la Mare de 
Déu, puix que hom sol·licità permís "per a traure la paret 
recta, des del cantó de l'última casa novament construïda 
en l'hort de la Mare de Déu, fins a l'hort de Na Violant 
Santacília". 
1804 
El 20 de gener, un tal Andreu Marco que tenia sa casa en 
el barri dels Filadors, es queixava que els treballadors de 
les rodes de filar cànem, "amb accions indecoroses i 
paraules malsonants ofenen els oïts dels veïns", "i el 
continu soroll de les rodes embarassa la quietud i torba els 
malalts". Demanava, per tant, al Consell que aturàs 
aquestes rodes instal·lades al barri i qualsevol que hom 
vullgués posar-hi, ja que "encara que el barri té la 
denominació de Filadors, es diu així del temps en què 
aquest lloc estava despoblat, sense cases, ni habitants". (!) 
1924 
Informe Mira, segons el qual havia de construir-se una 
passarel·la per a vianants entre la plaça del Palau i 
l'eixample de ponent. 
1948 

A la memòria municipal s'anuncia com una cosa ja 
pròxima la construcció del pont d'Altamira i la 
Urbanització entre les places del Cementiri i del Palau. 
1953 
En aquest espai es van projectar alguns edificis 
importants i simbòlics d'Elx, cosa que evidencia la 
importància que hom li volia donar a la zona. Així, en 
febrer, l'arquitecte municipal Santiago Pérez i Aracil féu 
un "Proyecto de edificio para Museo, Biblioteca y 
Academia de dibujo y pintura". Res més lluny del que li 
feren a Pere Ibarra els alumnes de l'Escola d'Arquitectura 
de Madrid. Mentre que al dels alumnes el tema estava 
resolt amb un volum cúbic, net i contundent, amb un 
deliciós gust arabitzant i una magnífica inserció en la 
trama Urbana, al projecte municipal, l'exterior era d'un 
historicisme imperial maldestre i caduc, propi de 
delegacions ministerials a províncies. El projecte tenia 
soterrani, planta baixa i dos pisos i estava emplaçat al 
barri dels Filadors, al cantó del "Nou carrer del Palau" i 
de la "Diagonal de l'Estació", just on estaven les casetes 
de la Mare de Déu. Signat en agost del mateix any hi ha 
també un projecte d'edificis per a jutjats, redactat pel 
mateix arquitecte, el qual continua en tot el projecte per a 
museu, situant-se a la vora i seguint l'estil historicista 
d'aquell. 
1958 
Al mes de gener està datat el projecte d'Urbanització del 
"sector comprés entre el pont del Palau, el carrer de la 
Porta d'Alacant, Santa Maria i el Parc Municipal", signat 
pels dos arquitectes municipals. En aquest projecte hi ha 
interessants plànols anteriors a la destrossa, parcel·lari, 
primera reparcel·lació proposada, etc. 
1960 
En juliol estaven derrocant-se cases del barri dels 
Filadors. En agost, alguns llogaters foren traslladats a un 
grup d'habitatges anomenat "Alcázar de Toledo". 
1961 
En febrer foren traslladats més llogaters. El sistema seguit 
per a enderrocar les cases era que els propietaris signaven 
un document segons el qual es manifestaven conformes 
amb el projecte d'Urbanització i autoritzaven l'enderroc de 
sa casa. 
1974 
El 22 de gener, després de l'exposició al públic, 
l'Ajuntament aprovà el "Pla Especial de la zona de 
Rerapalau (1a fase)". La segona fase feia referència a les 
Illetes i s'havia començat ja a edificar. 
1977 
El 20 de maig, l'Ajuntament aprovà inicialment el 
Projecte de Reparcel·lació de la 1a fase de Rerapalau. 
1980 
S'inicia la construcció dels primers edificis nous al barri 
dels Filadors. Una campanya en contra per a salvar el 
barri, fou inútil. Agrupà algunes instàncies culturals, però 
l'Ajuntament no se'n féu ressó. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Acció Cultural del País Valencià (grup d'Elx): Salvem 
Traspalau (fullet), Graf. Punt i Ratlla, Elx, 1981. 
AME, SP. Projectes de jutjats i de biblioteca del 1953 (E-
3, A-8, núm. 6 i E-3, A-13, núm. 6), alternativa de 
recuperació de la trama antiga (1980). 
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Anònim: "Los trabajos..”., p. 261. Dibuix del carrer dels 
Uberna. 
Festa d'Elig, en especial els números dels anys: 1946 
(amb fotografies d'interès, sota el títol "Elche antiguo": un 
carrer amb cases populars, prop de l'alcàsser i un altre 
carrer d'arquitectura popular), 1955 (amb bones 
fotografies del barri dels Filadors i de l'alcàsser des de 
Santa Maria) i 1964 (amb una foto de la travessia del 
carrer dels Filadors, amb un tros de muralla a un costat i 
el campanar de Santa Maria al fons). 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 28, 75. 
La Verdad, números de finals del 1980. 
Jaén i Urban, Gaspar: "Informe sobre el que fou barri dels 
Filadors", setembra del 1980. (inèdit) 
Información, números de finals del 1980. 
Ramos, A.: Historia..., p. 564. 
 
El barri dels Filadors segons el plànol de Fuentes. La taca 
negra correspon a l'edificació derrocada amb motiu de 
l'obertura del pont d'Altamira. 

A. Alcàsser de la Senyoria. 
B. Basílica de Santa Maria. 
C. La Calaforra. 

 
Els edificis més importants de la Vila perdien amb 
aquesta renovació Urbana en gran escala el context que 
els era propi. La Vila, en tant que conjunt urbà unitari, 
desapareixia definitivament. La declaració de Conjunt 
Històrico-Artístic que el 1968 féu el Govern arribava a un 
territori arrasat i només serví per a frenar una mica 
l'especulació del sòl. [p. 352] 
 
El barri dels Filadors, el 1952, abans de la destrossa de 
què fou objecte durant els anys 60, per a obrir el pont 
d'Altamira. Hom pot distingir la basílica de Santa Maria i 
l'alcàsser de la Senyoria. [p. 353, sup.] 
 
Vista d'ocell de l'església de Santa Maria i els voltants 
abans que fos derrocat el barri dels Filadors. Aquest era el 
sentit urbà del monument barroc. Totes les edificacions 
tenien dues o tres plantes i l'església destacava per damunt 
d'elles o s'anava descobrint pels carrerons que hi 
conduïen. Fotografia devers el 1950. [p. 353, mig] 
 
El barri dels Filadors vist des de l'església de Santa Maria. 
De totes aquestes cases no queda res. Les palmeres del 
fons són dels horts del Xocolater, de la Mare de Déu i del 
Colomer. Fotografia devers el 1950. [p. 353, inf.] 
 
Vistes des del sud del barri dels Filadors, amb Santa 
Maria en primer terme, abans i després de la seua 
destrucció. Fotografies devers els anys 1960 i 1965. [p. 
354] 
 
Travessia que anava de les Casetes de la Mare de Déu al 
carrer dels Filadors. A la dreta, la muralla àrab de la Vila; 
al fons, cases del barri dels Filadors i, darrere, la torre de 
l'església de Santa Maria. Fotografia de principi de segle 
(Festa d'Elig, any 1964). [p. 355, sup.] 
 
Reforma del carrer dels Uberna. Dibuix dels alumnes de 
l'Escola d'Arquitectura de Madrid. anònim: "Los 
trabajos..”., p. 261. [p. 355, inf.] 

 
Portada del fullet que edità el Grup d'Elx d'Acció Cultural 
del País Valencià. Fou un intent d'aturar el desenllaç final 
de la destrucció del barri dels Filadors., dissortadament 
inútil. El dipòsit legal del fullet és  del 1981. [p. 356] 
 
Basílica de Santa Maria, vista des del noroest. Aquesta 
perspectiva, no prevista pels arquitectes barrocs, és una 
mostra del tractament fals que el poder li ha donat al 
patrimoni construït després de la Carta d'Atenes que 
institucionalitzà el funcionalisme. [p. 357, sup.] 
 
Barri dels Filadors. Aquesta gran explanada era la part 
nord de la Vila Murada. Al fons es veuen la casa dels 
Cosidó i el primer edifici que es va construir vora Santa 
Maria. Fotografia  del 1981. [p. 357, inf.] 
 
Barri dels Filadors. Les plantes que no pogueren fer cap a 
dalt, les fan cap a baix. Excavació d'un soterrani destinat a 
garatge. Fotografia  del 1982. [p. 358, sup.] 
 
"Projecte d'edifici destinat a guardar el museu propietat 
d'En Pere Ibarra, Il·lustre Historiador de la Ciutat". 
Aquesta pintura es troba, emMarcada, a l'aula de cultura 
de l'hort del Colomer i formava part dels milers i milers 
de coses que guardà Ibarra. Es tracta d'uns dels treballs 
que van fer els alumnes de l'Escola d'Arquitectura de 
Madrid quan vingueren a Elx en viatge d'estudis amb 
Cèsar Cort Botí. Ibarra parlà molt emocionat d'aquest 
projecte que li van dedicar. Era tan utòpic que, fins i tot, 
preveia una sala per a la Dama d'Elx. Seixanta anys 
després Ibarra encara espera el seu museu. Moltes peces 
de la col·lecció ja no el veuran mai. [p. 358, inf.] 
 
Projecte de museu per a Pere Ibarra fet pels alumnes de 
l'Escola d'Arquitectura de Madrid (1922). L'edifici té un 
interès extraordinari, així com el grafisme utilitzat. 
Sorprén el seu planejament geomètric, d'una gran 
modernitat, i l'efecte antic dels alçats, perfectament 
integrats en la ciutat i l'arquitectura preexistent, en un 
plantejament d'edifici exent en planta i d'edifici entre 
migeres en alçat. [p. 359] 
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ZONA C. RAVAL DE SANT JOAN 
 
C-1. Carrer de l'Àngel 
C-2. Porta del Raval 
C-3. Casa, carrer de Sant Jordi, núm. 7 
C-4. Plaça de Sant Joan 
C-5. Església de Sant Joan 
C-6. Casa, carrer de Sant Joan, núm. 28 
C-7. Plaça Major del Raval 
C-8. Ajuntament de la Universitat de Sant Joan 
C-9. Casa, carrer Major, núm. 9 
C-10. Casa i fàbrica, Filet de Dins i carrer del Fossar 
C-11. Casa, Filet de Dins, núm. 19 
C-12. Casa, Filet de Dins, núm. 21 
C-13. Casa, carrer de l'Abadia, núm. 7 
C-14. Fossar àrab 
C-15. Cinema Avenida 
C-16. Filet de Fora i replaceta dels Pontos 
 
Zona C. Raval de Sant Joan. [p. 363] 
 
 
ZONA C. RAVAL DE SANT JOAN 
 
El Raval de Sant Joan és l'antiga Moreria, fundada el 
segle   xiII quan, després de la conquista, els cristians 
expulsaren els musulmans de la Vila Murada. Aquest era 
un barri perfectament delimitat per motius histórics i 
racials. La seua forma era aproximadament quadrada i 
estava limitat al nord pel carrer de l'Àngel, a l'est pel Filet 
de Fora, al sud pel carrer de la Mare de Déu de 
l'Assumpció i a l'oest pel riu Vinalopó. Al sud, el carrer 
de l'Estrella, que abans s'anomenà carrer del Barriet, se 
n'ix d'aquests límits i forma un trosset de trama Urbana 
que baixa entre la Rambla i el barri de la Tripa, dels anys 
20. Al noroest, la trama Urbana es trencava, el carrer de 
l'Àngel es doblava i apareixia un punt de continuïtat entre 
el Raval de Sant Joan i la Pobla de Sant Jordi. Aquest 
punt va desaparèixer amb la malhaurada obertura del 
carrer de l'Àngel fins la Rambla i el barri el 1977. Les 
illes de cases del Raval de Sant Joan són quadrades o 
rectangulars, contradient el tipus de ciutat islàmica. 
Gozálvez suposa que la base d'aquesta quadrícula era el 
cadastre romà de la centuriació d'Ilici. Hi ha nombrosos 
atzucacs que s'endinsen en aquestes illes, fins arribar a la 
part central.  
Ibarra suposa que per a l'establiment del Raval de Sant 
Joan calgué tallar els horts de palmeres preexistents, que 
formarien part del cinturó d'hort de la vila. Ramos, 
donant-li la raó a Gozálvez, suposa que els límits del 
Raval, concretament el carrer de l'Àngel, serien camins 
dels horts de palmeres. Fet i fet, als patis i als corrals de 
les cases del Raval hi havia fins fa uns anys nombroses 
palmeres aïllades. 
Al Raval de Sant Joan s'havien conservat fins fa uns anys 
una gran quantitat d'edificis d'arquitectures tradicionals 
amb arrels àrabs, així com la trama Urbana morisca, la 
qual romania en gran part dels carrers. Aquests exemples 
d'arquitectura popular estan en procés de desaparició i 
tenen els dies comptats. La pobresa secular del barri ha 
permés que arribaren fins avui, però durant els darrers 
vint anys, la política Urbana ha impulsat una 
profundíssima renovació Urbana, en no permetre la 

menor reparació i en fer un planejament destructiu amb el 
barri preexistent. Tradicionalment ha estat la zona pobra 
d'Elx. Lloc, primer, de moriscs i, després, molt de temps 
deshabitada i en perill de despoblació. Fou, finalment, el 
barri proletari d'Elx, el més tradicional i el més popular. 
La diàspora dels anys 60 dispersà l'antiga població pels 
barris de Carrús, tot creuant-la amb els immigrants, i 
deixà el barri mig abandonat, com un lloc de solars i per a 
castellans acabats d'arribar a Elx.  
El procés de degradació que viu el Raval des de fa uns 
vint anys l'ha convertit en un barri d'habitatges anodins i 
subvencionats, de quatre i cinc plantes, de solars Bruts i 
cases derrocades. Malgrat la gran tradició del barri, que 
s'ha considerat gresol d'il·licitanisme, popularisme i 
classe obrera, en l'actualitat és una zona en decadència, 
amb una gran quantitat d'edificis en ruïnes i solars.  
 
CRONOLOGIA 
 
1265 
Elx fou conquistada per les tropes catalanes de Jaume I. 
Els moros foren expulsats de la vila i se'ls assignà per a 
viure un lloc al sud, a una distància d'un tir d'arcabús. Allí 
van construir "el seu raval o moreria, amb la sua mesquita 
i tot allò necessari per a viure". Així explica Ibarra la 
fundació del Raval o Moreria, que deprés, en cristianitzar-
se, prendria el nom de Sant Joan, i s'anomenaria 
Universitat. 
1401 
Segons Gozálvez, hom parla que degut als excessius 
impostos, hi havia perill de despoblació del Raval. 
1421 
Pels elevats impostos, diu Gozálvez que alguns mudéjars 
se n'havien anat ja de la Moreria d'Elx i d'altres es 
disposaven a fer-ho.  
1441 
Aquest any, segons Gozálvez, existien uns banys àrabs al 
Raval i ho comprova documentalment. Suposa com a 
provable que estigueren a l'est del barri, entre el Filet de 
Fora, que els abastiria d'aigua, i el cementiri o fossar, en 
una situació Urbana semblant als de la vila.  
Gozálvez diu que aqueix any hi havia dos forns a la 
moreria: el vell i el nou, un dels quals –no se sap quin– ha 
quedat reflexat en la toponímia amb el carrer del Forn 
Fondo. 
1449 
Segons Gozálvez, no s'havia resolt encara la qüestió dels 
impostos de la qual hom es queixava a principi de segle, 
car molts moros emigraren a Oriola. 
1526 
El 22 de gener foren batejats els moros d'Elx d'una 
manera forçosa. La mesquita fou beneïda i col·locada sota 
l'advocació de Sant Joan Baptista. Des d'aleshores, la 
moreria canvià el seu nom pel de Raval de Sant Joan. 
1609 
Any de l'expulsió dels moriscs dels regnes d'Espanya. 
Segons Ibarra, quan els moriscs foren expulsats del Raval 
de Sant Joan, totes les seues propietats foren graciosament 
concedides pel rei al duc de Maqueda, senyor d'Elx. Diu 
que aquest les va repartir entre els pobres. Segons 
Gozálvez, el Raval quedà deshabitat amb l'expulsió dels 
moriscs i hagué de ser repoblat pels habitants de la Vila. 
1610 
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El 22 de febrer, el duc els donà permís als nous pobladors 
del Raval per unir-se en ajuntament en la sala que tenien 
els cristians nous. 
1699 
El Raval de Sant Joan sol·licità una font per a la plaça 
Major "per a consol dels pobres veïns". 
1835 
Fins aquest any, en què fou suprimit l'Ajuntament de la 
Universitat de Sant Joan, aquest Raval tingué una 
administració independent de la de la Vila. 
1850 
A meitat del segle  xiX, segons Gozálvez, es conservaven 
encara vint atzucacs, a més d'un traçat urbà abundant en 
colzes i girades, especialment a la vora de la Rambla, 
potser perquè aquí tenia menor incidència el traçat romà 
preexistent. 
1942 
Es projectà obrir el carrer del Salnitre cap al sud, des del 
pont Vell fins a la plaça del Raval. Aquest seria el 
principal accés al Raval, en lloc de l'antic i torçut del 
carrer de Sant Jordi o el carrer dels Solars. Aquest carrer 
s'anomenà de Gabriel Ruiz i Chorro, alcalde dretà. Des 
del 1979 és el carrer del poeta Juan Ramón Jiménez. 
Durant els anys 40 hi hagué uns quants projectes 
d'obertura de nous carrers de gran amplària. Un d'ells era 
la "Gran Via nord-sud", que continuava la plaça Major del 
Raval, en tota la seua amplària, cap al sud, i que enllaçava 
pel nord amb el carrer de Juan Ramón Jiménez. 
1957 
Ja s'havia obert el carrer de Juan Ramon Jiménez. 
1964 
El mes de maig, l'arquitecte municipal redactà un 
"Projecte de noves alineacions de l'Avinguda Nord-Sud, 
en el tram que afecta els carrers de Gabriel Ruiz i Chorro, 
de Sant Joan i adjacents". Aquest projecte d'alineacions –
complement de la Gran Via abans citada– afectava els 
carrers assenyalats, a més de la mançana de l'església i la 
que està més al nord. Fou portat a terme en les noves 
construccions. Aquesta política Urbana, destructiva i 
desmesurada, afectà nombroses illes de cases del Raval i 
danyà la trama Urbana, fent desaparéixer tots els vestigis 
històrics. 
1967 
De juliol és la data dels documents del Pla Especial 
d'Ordenació de la zona del Raval. El 29 de juliol l'aprovà 
inicialment l'Ajuntament en ple, i el 12 d'agost, amb la 
publicació al BOP, s'inicià l'exposició al públic. Aquest 
POR, extremadament destructiu, potencià i propicià la 
desaparició total del Raval de Sant Joan, en permetre una 
desmesurada elevació d'altures que impedia mantenir les 
tipologies originals, en deixar via lliure al canvi de 
materials i en destrossar la trama Urbana, tot envaint la 
via pública, endinsant panys de paret, endreçant carrers 
torts, desfent atzucacs, obrint carrers nous, etc. 
1968 
El 30 d'octubre, una ordre del Ministeri de Vivenda 
aprovà el Pla Parcial d'Ordenació de la zona del Raval, 
canviant-li la denominació de Pla Especial per la de Pla 
Parcial. El 27 de novembre, l'aprovació era publicada al 
BOE. 
1975 
L'11 de març, l'Ajuntament aprovà inicialment el Pla 
Especial d'Ordenació Urbana de la Vessant de Llevant del 

Vinalopó, que afectà gran part del Raval de Sant Joan. El 
18 de març es publicà al BOP i començà l'exposició al 
públic, fins el 3 d'abril. 
1976 
El 20 d'octubre, una ordre del Ministeri de Vivenda 
aprovà definitivament, amb modificacions i suggerències, 
el PE de la VLV. Aquest pla mantenia els criteris 
destructius de l'anterior, en desfer alineacions i augmentar 
altures. Tenia com a novetat l'obertura d'uns patis d'illa 
impossibles i dissonants. La norma que feia obligatori el 
manteniment dels ferros, reixes i altres objectes d'interès, 
mai no fou posada en pràctica per l'Ajuntament, malgrat 
la seua importància. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"[...] el Raval es trobava a molt curta distància de la Vila i 
estigué habitat en altre temps pels moros, amb la seua 
municipalitat independent i formant com a un poble 
separat [...]”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"Malgrat el nom de Raval, la seua extensió superficial és 
semblant a la de la Vila Murada. Té com a element 
ordenador original el camí d'Oriola, que, des de la porta 
de la Llonja, eixia cap al sud pels futurs carrers del 
Carme, plaça de les Barques, baixada al pont i porta 
d'Oriola. El límit nord era la porta del Raval; des d'aquí, 
el carrer de la Mare de Déu de la Llet cap a l'est i el de 
Sant Joan cap a l'oest formaven el límit nord. El límit de 
llevant seria el carrer del Fossar i el carrer d'Espí. A 
llevant del carrer del Fossar, fora de la població, estava el 
cementiri, com era costum a les ciutats àrabs. El límit de 
migdia serien els carrers de la Mare de Déu de 
l'Assumpció i del Rastre. El límit de ponent era la 
Rambla.7 
Situat el Raval en una zona ja utilitzada agrícolament pels 
romans, el parcel·lari romà es reflexa en el traçat 
ortogonal base de l'ocupació àrab, damunt el qual, i d'una 
manera subsidària, estan situats els atzucacs i altres 
traçats característics de l'Urbanisme àrab. La irregularitat 
del límit nord potser és atribuïble a les defenses 
emmurallades –tapials– que es construiren al s.  XV al 
raval cristià, limítrof pel sud amb la Moreria. 
L'eix principal del Raval té un sentit nord-sud i està 
format pels carrers de Sant Jordi-Porta del Raval i Sant 
Joan-Carrer Major, els quals, des del pont Vell travessen 
la Moreria i se'n van a buscar el camí Vell de Guardamar 
pel carrer de les Portes de les Tafulles. Al voltant d'aquest 
eix es trobaven la mesquita, l'Ajuntament i la plaça Major 
del Raval. Un segon eix, també en direcció nord-sud, és el 
format pels carrers del Filet de Dintre i de Sant Roc. 
Aquest segon eix tenia una importància secundària, potser 
per la incomoditat de la séquia que passava per aquests 
carrers, com pot comprovar-se amb la poca incidència 
comercial que tenien a finals del s.  xiX”. 

Vicente Gozálvez i Pérez (1976) 
 
                                                             
7 Com han observat els arquitectes López i Boix, al 
segle passat el Raval baixava molt més a la Rambla 
que no pas actualment, deixant la plaça Major molt 
més centrada. 
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 [...] 
4. Parròquia de Sant 

Joan Baptista. 
5. Capella de la 

Comunió. 
[...] 
15. Antic 

Almodí, avui escola. 
16. Llonja i 

Consell del Raval. 
17. Plaça 

Major del Raval de 
Sant Joan. 

[...] 
21. Escoles públiques de 

xiquets. 
22. Molins d'oli. 
23. Fàbriques 
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[p. 372] 
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 [...] 
10. Temple de Sant Joan 

Baptista. 
11. Antic Ajuntament del 

Raval de Sant Joan. 
12. Antic Almodí. 
13. Convent de Sant 

Josep. 
[...] 

Gozálvez, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 
373, inf.] 
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dels carrers del casc antic d'Elx, segons Gozálvez. 
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V.: La ciudad..., fig. 4, p. 26. [p. 374, sup.] 
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partir del plànol del 1849. El traçat àrab estava sencer. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., fig. 6, p. 39. [p. 374, inf.]  
 
El Raval de Sant Joan el 1952. les dues taques que s'hi 
veuen són la plaça Major i l'antic Fossar. Es distingeixen 
les illes quadrades que Gozálvez atribueix a un traçat 
romà preexistent. [p. 375, sup.] 
 
El Raval de Sant Joan devers el 1945. Encara hi ha molts 
atzucacs. La trama Urbana estava intacta, i també les 
arquitectures. [p. 375, inf.] 
 
Quadrant noroest del Raval de Sant Joan, segons la 
restitució d'un vol de setembre del 1974. S'hi veu, enmig, 
l'església de Sant Joan. AME, SP; PE de la VLV; original 
a E: 1/1.000. [p. 376] 
 
Quadrant sudoest del Raval de Sant Joan, segons la 
restitució d'un vol de setembre del 1974. s'hi veuen els 
nombrosos solars que hi havia ja en aquella època. AME, 
SP; PE de la VLV; original a E: 1/1.000. [p. 377] 
 
El Raval de Sant Joan el 1974, amb gran quantitat de 
solars en la trama Urbana. [p. 378] 
 
Zona nord del Raval de Sant Joan. Estat del parcel·lari 
devers el 1974. La propietat petita, fragmentada i irregular 
és una característica del barri, amb arrels àrabs. AME, NO 
i SP. Parcel·lari d'Hisenda; original a E: 1/1.000. [p. 379] 
 
Zona sud del Raval de Sant Joan, amb solars més 
regularitzats que al nord, que formen illes quadrades 
atribuïdes per Gozálvez a un cadastre romà preexistent. 
AME, NO i SP. Parcel·lari d'Hisenda; original a E: 
1/1.000. [p. 380] 
 
Zona dels voltants del Filet de Fora i de l'antic fossar 
àrab. La Urbanització més tardana d'aquesta zona, ja en 
l'edat moderna, ha originat uns solars més regulars i de 
major dimensió. AME, NO i SP. Parcel·lari d'Hisenda; 
original a E: 1/1.000. [p. 381] 
 
Pla Especial de la Vessant, que a les illes del Raval no 
deixava alineacions en peu i, com el planejament anterior, 
seguia duplicant les altures construuïbles. Observeu la 
destrossa que fa a la plaça de Sant Joan i els "pintorescs" 
passatges que s'inventa. Plànols del 1974. [p. 382] 
 
El Raval de Sant Joan (pintat de negre), el 1980, segons la 
restitució d'un vol d'aqueix any. Al nord estan les illes 
allargassades del barri del Salvador i, a l'altre costat del 
riu, la figura romboide del Raval de Santa Teresa. Molts 
dels espais en blanc no són places, sinó solars. AME. NO 
i SP. Vol del 1980 a E: 1/5.000. [p. 383] 
 
Foto-plànol dels barris al sud de la Vila Murada, devers el 
1975. Aquí està gairebé tot el centre històric d'Elx. s'hi 
veu encara l'edificació bigarrada i els carrers torts. [p. 
384] 
 
Fragment del plànol Elche, de Marín,  del 1980. el Raval 
de Sant Joan estava dibuixat amb teula plana, curiosament 
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prohibida pel pla del 1967. No s'hi dibuixa tampoc 
l'elevació de l'Ajuntament, i tot és d'unes suaus i amables 
dues plantes. [p. 385] 
 
Imatge del Raval de Sant Joan, des de l'altre costat del riu, 
cap a el 1960, segons l'arquitecte Garcia Bellido. Les 
casetes d'una o dues plantes s'agrupaven vora l'església de 
Sant Joan i els horts de palmeres del sud. AME, NO i SP; 
PE de la VLV (1976). [p. 386-387, sup.] 
 
Imatge del Raval de Sant Joan, des de l'altre costat del riu, 
el 1974, segons l'arquitecte Garcia Bellido. Es mantenia 
encara parcialment l'escala de l'edificació. [p. 386-387, 
inf.] 
 
Imatge del Raval de Sant Joan des de l'altre costat del riu, 
segons el planejament dels anys 60. [p. 388-389, sup.] 
 
Imatge del Raval de Sant Joan des de l'altre costat del riu, 
segons la volumetria i la normativa del Pla de la Vessant. 
[p. 288-289, inf.] 
 
El Raval de Sant Joan a vista d'ocell. El campanar de 
l'església estava construint-se. Els arbres que es veuen són 
els calistros de la plaça Major i les palmeres del Fossar. 
Al fons, l'hort de la Porta de la Morera i la fàbrica de 
Ripoll. Fotografia devers el 1960. [p. 390, sup.] 
 
El Raval de Sant Joan vist des del pont Vell; a la dreta, 
l'hort de Tombalobos. Fotografia del 1979. [p. 390, inf.] 
 
Vista general del Raval de Sant Joan des del marge dret 
de la Rambla. Encara queden palmeres dins dels corrals 
de les cases, abundants fins els anys 50, restes d'hortets 
preexistents. Totes les migeres són d'edificis construïts 
segons el Pla Parcial del Raval, que s'autoanomenava de 
protecció. En la fotografia s'estava construint l'edifici del 
cantó de la plaça Major amb el carrer de Lluís Vives. 
Fotografia del 1978. [p. 391, sup.] 
 
El Raval de Sant Joan. A l'altura del carrer Bufart vist des 
de l'altre costat del riu. L'edifici alt de la dreta és l'antic 
Ajuntament després de l'elevació de dos pisos més. 
L'estructura d'enfront de l'església és d'una casa 
projectada segons el Pla Especial de la Vessant. 
Fotografia  del 1981. [p. 391, inf.] 
 
Diverses vistes del Raval de Sant Joan, amb fotografies 
devers el 1966, del PPO del Raval (1967-1968). Les cases 
eren d'una o de dues plantes, i les parets ocres d'algeps 
cremat pel sol. Al seu límit de ponent, vora la Rambla, 
començava el barraquisme. [p. 392] 
 
 
C-1 
DENOMINACIÓ: Carrer de l'Àngel 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer de l'Àngel era el límit del nord del Raval de Sant 
Joan. Anava des de la replaceta dels Pontos fins el carrer 
del Sant Jordi. El seu tros de ponent era retorçut, però fou 
obert en línia recta el 1977. Aquest carrer fou un dels 

primers que patiren les tremendes obertures, hereves de 
l'Urbanisme haussmanià, dissenyades els anys 40. 
L'obertura del carrer anà acompanyada d'una gran 
elevació de plantes; l'arquitectura anodina dels darrers 
anys en aquest carrer el fa semblant a qualsevol carrer 
dels barris de Carrús, producte de l'especulació i el mal 
gust dels anys 60. 
Al carrer de l'Àngel, només eixint del Raval pel carrer de 
l'Abadia, en el cantó de llevant amb aquest carrer, hi 
havia una capella, que jo encara he conegut, dedicada al 
Sant Àngel de la Guarda. Era una taula pintada, envellida 
pel temps, d'uns 60x90 cm, que tenia damunt un farolet 
penjat d'una cadena. 
Ramos conta que per assenyalar-li el Raval als moros, un 
soldat disparà un arcabús des de la torre del Consell. El 
projectil arribà a la que seria després la Porta del Raval. 
Des d'allí cap al sud es fundà la moreria. Segons Ramos, 
la frontera del nord, que seria el posterior carrer de 
l'Àngel, era un camí que anava entre horts de palmeres, 
prolongació dels carrers dels Blanquers o camí del 
Molinet o de la Torreta. Diu que "dita frontera entre 
moros i cristians necessitava de vigilants d'autoritat divina 
i res millor que posar per tal al Sant Àngel de la Guarda". 
El 1931, l'Ajuntament republicà, es veu que pensà que ja 
no calia tal protecció i li dedicà el carrer al Dr. José 
Sánchez Banús, que ignore qui era. És evident que el 
franquisme li tornà al cel allò que era seu des del s.   xiII. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Ramos, A.: Historia…, p. 554. 
 
 
C-2 
DENOMINACIÓ: Porta del Raval 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Al final del carrer de Sant Jordi estava l'entrada original a 
la Moreria d'Elx, després Universitat de Sant Joan. Era el 
lloc on s'ajunten els carrers de Sant Jordi i de Sant Joan i 
el Filet de Dins. Gozálvez identifica el carrer de Vázquez 
de Mella amb la Porta del Raval. Realment, aquest carrer 
és el tram sud del carrer de Sant Jordi, tram que només 
s'ha diferenciat de la resta (anomenada de Ramon i Cajal) 
després de l'obertura del carrer de l'Àngel. Aquest era un 
eixamplament de l'espai, on donaven tres carrers i un 
atzucac, sense més incidència arquitectònica i Urbana que 
ser l'entrada al barri, i que l'arc islàmic que li posaren al s.   
XVI. En l'actualitat és una replaceta de cases baixes on hi 
ha un bonic edifici modernista i una fàbrica. Tinc notícia 
que a la casa que fa angle amb el carrer de Sant Joan hi ha 
una biga àrab, potser procedent de l'antiga mesquita 
mudèjar. 
 
 TOPONÍMIA 
 
El nom de la Porta del Raval és antic i no ha romàs com a 
nom viu. La placeta és coneguda darrerament amb el nom 
de replaceta de Maciano. No he trobat cap altra 
referència. 
 
CRONOLOGIA 
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1533 
Aquest any, segons Fuentes, es va construir un arc de 
separació entre el Raval i la Vila, per ser el "primer del 
comte d'Altamira i la Vila dels reis regnants". Crec que 
aquest motiu va una mica errat, car tot era dels Càrdenas 
encara. 
1760 
Segons Gozálvez, s'enderrocà "l'arc del Raval, situat a la 
seua entrada, vora la capella de la Mare de Déu dels 
Àngels, que abans fou de Sant Jordi". Els motius que hom 
donà per a l'enderroc fou la comoditat viària. Fuentes 
dóna per a aquest fet el 1812. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
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carrer de Sant Joan. En la casa de la mateixa cantonada, 
segons sembla, hi ha una biga mudèjar. Fotografia del 
1977. [p. 395] 
 
 
C-3 
DENOMINACIÓ: Casa de planta baixa i pis 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jordi (de Vàzquez 

de Mella), núm. 7, i replaceta 
de Maciano 

AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1909 
 
UTILITZACIÓ 
 
Tant a la planta baixa com al pis hi ha habitages. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles  del 1982, amb el núm. D-70. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Casa de planta baixa i pis, amb una torreta superior 
d'eixida al terrat. La façana té un sòcol de pedra i està 
aplacada amb manises bisellades, col·locades 
diagonalment, de color verd en el cos inferior de la planta 
baixa, i de color vermell en el pis. Els balcons formen 
pràcticament una continuitat tot al llarg de la façana. 
Estan composats per una peanya de pedra recolzada sobre 
treballats permòdols o mènsules, també de pedra. Tenen 
formoses baranes amb una decoració floral de gust 
modernista, feta amb pletines roblonades i amb flors 
metàl·liques d'encuny. Les obertures de la casa estan 
emMarcades per una banda blanca de pedra que forma el 
brancal. A la llinda hi ha frontons i bandes ornamentades 
amb volutes, palmetes i flors. 

 
CONTEXT 
 
Aquesta zona fou el punt d'unió entre el Raval de Sant 
Joan i la Pobla de Sant Jordi. Al nord, fins la Porta Oriola, 
hi va haver nombrosos edificis modernistes de dues o tres 
plantes que han anat desapareixent d'una forma gradual. 
La gran unitat constructiva, formal i tipològica del carrer 
de Sant Jordi fou Brutalment trencada amb l'obertura del 
carrer de l'Àngel. Aquest edifici, amb l'enorme elevació 
d'altures del carrer de l'Àngel, ha quedat aïllat del seu 
CONTEXT i de la seua escala originaris.  
 
TIPOLOGIA 
 
És aquest un edifici per a la burgesia de principi de segle. 
Per tots els voltants de la Vila, i al carrer de Sant Jordi 
especialment, hi va haver edificis semblants, adscribibles 
a un modernisme popular. Destaquen l'ornamentació dels 
balcons, amb motius florals semblants als de l'edifici 
núms. 4 i 6 del carrer Desemparats, la continuïtat de la 
cantonada entre les dues façanes, conseguida amb el balcó 
que li dóna la volta, i les baranes del terrat. L'ús de 
manises bisellades de colors vius no té igual en tot Elx, 
encara que les manises eren un tema habitual en el nostre 
modernisme popular. La forma d'utilitzar aquí aqueix 
material, en combinació amb la pedra i el ferro, és 
modèlica i perfectament ortodoxa, a més d'estar molt ben 
resolta. 
 
CRONOLOGIA 
 
Sobre la porta d'entrada hi ha una clau simulada on està 
escrita una data, el 1909, que deu ser quan fou construït 
l'edifici. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 38. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Vàzquez de Mella 
(carrer de Sant Jordi), núm. 7, cantonada a la replaceta de 
Maciano. Vista de conjunt. Fotografia del 1979. [p. 398, 
sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Vàzquez de Mella 
(carrer de Sant Jordi), núm. 7. Detall dels balcons, 
important mostra del modernisme local. Fotografia del 
1977. [p. 398, inf.] 
 
Carrer de Sant Joan. Tram que va des del Filet de Dins al 
carrer de Juan Ramón Jiménez, façanes del nord. La casa 
de la dreta sembla ser que té en l'interior una biga 
mudèjar. Fotografia del 1977. [p. 399, sup.] 
 
Carrer de Sant Joan. Tram que va des del Filet de Dins al 
carrer de Juan Ramón Jiménez, façanes de migdia. 
Fotografia del 1977. [p. 399, inf.] 
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C-4 
DENOMINACIÓ: Plaça de Sant Joan 
 
DESCRIPCIÓ 
 
A meitat del carrer de Sant Joan, en el tram paral·lel al riu 
que va des de l'antiga Porta del Raval, fins a la plaça 
Major, s'obri la plaça de Sant Joan. Aquesta plaça fou el 
centre religiós del Raval de Sant Joan. Hi estigué la 
mesquita àrab, sobre la qual es féu una sumptuosa 
església barroca i hi és encara l'església de Sant Joan. 
Gozálvez suposa que la plaça de Sant Joan és la 
fossalització en la trama Urbana de l'antic pati d'ablucions 
de la mesquita. 
La plaça de Sant Joan és quadrangular i s'estén a ponent 
del carrer de Sant Joan, devers la Rambla. Tot el pany de 
paret de llevant està ocupat per l'església. Als dos angles 
del sudoest i del noroest hi ha dos preciosos atzucacs molt 
estrets i de gran profunditat. El pany de paret entre 
aquests dos atzucacs forma el ponent de la plaça i són 
unes mostres interessants d'arquitectura popular, 
estudiades pels arquitectes López i Boix el 1982 per a la 
seua rehabilitació per al Municipi, cosa que, 
dissortadament, no es va portar a terme. El pany de paret 
del sud és un edifici modern que li ha trencat l'escala a la 
plaça. Al nord hi ha un altre edifici de propietat 
municipal, de planta baixa i pis, on està la penya del 
Raval. Segons el plànol de Coello del 1859, aquí havia 
estat l'antic Almodí on, aleshores, hi havia escoles. Es 
tracta d'un interessant edifici d'arquiectura popular, amb 
acabats d'algeps, ferros forjats als balcons, a les reixes i a 
les baranes i terrats de teula plana. Aquí, el 1961, els 
arquitectes municpals feren un projecte de 16 habitatges 
de renda limitada, amb quatre plantes. Aquest edifici, 
vulgar i anodí, no es va construir i es mantingué la casa 
antiga. 
El 1974, l'Ajuntament aprovà un "Projecte d'Urbanitació i 
detalls de l'edificació en la plaça de Sant Joan". El 
projecte contemplava la construcció d'un aparcament 
subterrani i l'enderroc de tota la plaça, sense deixar cap 
rastre d'alineació antiga, tot fent un pòrtic perimetral i una 
obertura sobre la Rambla. Els nous edificis tenien tres i 
cinc plantes i hom pensava destinar-los a Casa de Cultura. 
Per fortuna, aquest projecte no es va portar a terme i les 
antigues cases moresques seguiren caent-se elles soles. El 
Pla del Raval del 1968 desfeia tot el pany de paret de 
ponent, endreçava les línies de façana i feia una espècie 
de mirador sobre la Rambla. El Pla de la Vessant segueix 
augmentant les altures, endreça els atzucacs i crea unes 
noves línies de façana. Tot el planejament destructiu dels 
darrers vint anys no ha pogut encara amb la plaça de Sant 
Joan, que segueix caent-se tota sola mirant com passa el 
temps.  
 
TOPONÍMIA 
 
El nom antic i popular del carrer i de la plaça fou el de 
Sant Joan, referint-se, com es natural, al Baptista. El 
1931, l'Ajuntament republicà li canvià el nom i li posà el 
de Karl Marx. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 

AME, SP. Projectes del 1961 i del 1974, PPOR i PE de la 
VLV. 
Coello, F.: Elche... (plànol del 1859). 
Ramos, A.: Historia..., p. 621. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Joan. Restes de 
l'arquitectura popular habitual en el Raval de Sant Joan 
abans de la destrossa. La casa que fa cantó amb la plaça 
de Sant Joan, és la penya del Raval, de propietat 
municipal, antic almodí. Fotografia  del 1977. [p. 402] 
 
Plantes de l'antic Almodí, segons l'Oficina Tècnica 
Municipal. Es tracta d'un exemple d'arquitectura popular, 
encara en ús. Plànols  del 1981. [p. 403] 
 
Façana i secció de l'antic almodí, al carrer de Sant Joan. 
Balcons i reixes de ferro forjat, volumetria trencada i 
acabats d'algeps. Plànols  del 1981, per l'Oficina Tècnica 
Municipal. [p. 404] 
 
Plaça de Sant Joan, alineacions segons el PE de la VLV. 
Aquí es desfan els dos atzucacs del fons en búsqueda 
d'una geometrització absurda. Es fan uns passadissos i uns 
patis d'illa aliens a la trama antiga. Un planejament amb 
poc respecte per a la ciutat històrica. AME, NO i SP: PE 
de la VLV (1976), original a E: 1/500. [p. 405] 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça de Sant Joan, núm. 5. 
Esquema de les plantes segons M. López i T. Martínez. 
[p. 406] 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça de Sant Joan, núm. 7. 
Esquema de les plantes segons M. López i T. Martínez. 
[p. 407] 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça de Sant Joan, núm. 9. 
Esquema de les plantes segons M. López i T. Martínez. 
[p. 408] 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça de Sant Joan, núm. 11. 
Esquema de les plantes segons M. López i T. Martínez. 
[p. 409] 
 
Cases de planta baixa i pis, atzucac de migdia de la plaça 
de Sant Joan. Pervivència de l'Urbanisme àrab. Fotografia  
del 1977. [p. 410, sup.] 
 
Cases, plaça de sant Joan, núms. 7, 8 i 9. Aquest que fou 
un deliciós espai del Raval de Sant Joan, abans pati 
d'ablucions de la mesquita, està previst que desaparega en 
tota la planificació de postguerra, primer obrint la plaça 
sobre la Rambla i ara trencant les alineacions i els volums 
de les cases. A cada costat d'aquesta façana, hi ha un 
atzucac. Fotografia  del 1977. [p. 410, inf.] 
 
 
C-5 
DENOMINACIÓ: Església de Sant Joan Baptista 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Sant Joan i carrer de la 

Porta Xequica 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1953-1962 
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UTILITZACIÓ 
 
S'hi celebren els actes del culte catòlic. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat eclesiàstica. Part del solar de l'antic temple –més 
gran que l'actual– passà a ser via pública i part quedà 
convertida en solar edificable. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'actual església de Sant Joan té planta de creu llatina, 
amb sis capelles laterals definides per pilars octogonals i 
arcs el·liptics. Tot l'interior està definit per aquests arcs 
el·líptics. Al creuer hi ha una cúpula sobre tambor, de 
generatriu ovoidea, amb grans mènsules o alerons sobre el 
tambor on descansa. L'efecte d'aquesta cúpula és la 
d'ésser molt rebaixada. Per les finestres en gelosia del 
tambor, les quals ocupen tot el seu perímetre, entra la 
llum a l'església. Les parets interiors estan estucades de 
color verd claret. L'exterior està parcialment revestit amb 
pedra artificial de color blanc. Alguns trossos estan 
estucats de cement. Al migdia de la façana principal (que 
mira a ponent, de forma canònica, com Santa Maria i el 
Salvador) hi ha una torre campanar, de secció quadrada en 
la part inferior i circular en la part superior, adornada amb 
gelosia, com el tambor, en el remat. El cilindre de 
coronació està acabat amb una mena de barret cònic, de 
teula. 
 
 
CONTEXT 
 
En el solar d'aquesta construcció hi hagué una mesquita i 
un formós temple barroc, que era la construcció religiosa 
favorita de Pere Ibarra, entre totes les d'Elx. La silueta 
massissa de l'església, el seu volum de pedra picada, 
s'alçava molt per damunt del Raval de Sant Joan, de les 
cases àrabs d'arquitectura popular, i destacava com un 
important element visual, juntament amb l'església de 
Santa Maria, per damunt de tot Elx. Ara, aquelles 
arquitectures populars d'algeps estan en un accelerat 
procés de destrucció, condemnades des dels anys 60, i el 
magnífic conjunt de l'església barroca ha estat substituït 
per la vulgar silueta de la nova església. Malgrat la 
deficient arquitectura actual, per les seues grans 
proporcions, i en tant que hereva d'un passat gloriós i 
d'uns temples d'una importància històrica de primer ordre, 
l'església de Sant Joan Baptista segueix sent encara avui 
una fita visual, cultural i Urbana significativa del poble 
d'Elx.  
 
TIPOLOGIA 
 
Sobre una mesquita del segle   xiII, s'alçà durant els 
segles   XVI i    XVII una església barroca que 
conservava fragments de la primitiva mesquita i era d'una 
gran riquesa artística en béns mobles i immobles. Aquesta 
construcció fou bàrbarament cremada el 1936. El salvatge 
atemptat destruí tota la riquesa artística del seu interior, 
pintures, teles, taules, retaules, escultures, imatges, etc.; 
només hi restaren fragments dels murs i de les columnes. 

El 1940, l'arquitecte Serrano i Peral redactà un projecte 
que gairebé reconstruïa l'església anterior, malgrat 
introduir elements nous com el cupulí de la cúpula del 
creuer i variar les dimensions del tambor de la cúpula de 
la capella del Santíssim. Aquest projecte tenia interès i 
hauria estat la millor solució: reconstruir allò preexistent. 
Tanmateix, el que es féu, supose que per motivacions 
econòmiques, és molt posterior, ja que el projecte està 
datat el 1953, i és un desafortunat exercici d'arquitectura 
religiosa pròpia de l'etapa estabilitzadora del franquisme. 
La nova església és d'una monumentalitat esquemàtica i 
buida. Les formes planes que s'utilitzen a l'interior són 
aleatòries: octògons, òvals, el·lipses, etc. L'absència 
d'elements ornamentals és total i s'ignora tot llenguatge 
clàssic. Idèntica marginalitat apareix respecte al 
moviment modern, el pas del qual no es nota tampoc en 
aquesta església. Tot plegat dóna uns resultats pobres, on 
manca, inclús, la gràcia del castissisme d'altres esglésies 
de l'autor. Pel que fa a l'Urbanisme, la nova construcció 
significà l'abandó de les alineacions anteriors del carrer de 
la Porta Xequica. El lloc ocupat per l'antiga capella de la 
Comunió quedà com a solar per a fer cases.   
 
CRONOLOGIA 
 
1265 
Conquista cristiana d'Elx, expulsió dels àrabs de la Vila i 
fundació de la Moreria. Probablement aleshores es va 
començar a construir la mesquita. 
1526 
El 22 de gener accediren a ser batejats els moros del 
Raval, al davant del temor que se'ls cofiscaren els béns i 
se'ls expulsàs d'Elx. La mesquita fou habilitada com a 
església. Segons Ibarra, en abril, el bsibe Bernat 
d'Andújar la va beneir, dedicant-li el temple a Sant Joan 
Baptista. Des d'aleshores, el raval de la Moreria prengué 
el nom de Raval de Sant Joan. 
1601 
El 24 de juny, dia de Sant Joan, fou beneït pel bisbe 
d'Oriola el temple barroc, tot just acabat, que era el segon 
que hi havia al mateix lloc. El nou edifici havia estat 
construït per designi del duc de Maqueda, de la qual cosa 
quedà constància en fixar les seues armes en la part de 
dalt del retaule de l'altar major. 
1602 
El 28 de maig, per butlla de Clement VIII, la nova 
església de Sant Joan fou eregida en rectoria o curat. 
1829 
Amb els forts terratrèmols del 21 de març, l'església de 
Sant Joan fou la menys danyada d'Elx. Amb tot i això, va 
caure un tros de carreu i va ferir una dona. 
1837 
El 15 de febrer, l'Ajuntament recordà el Reial Decret del 
16-5-1813 que ordenà la demolició de tots els signes de 
vasallatge. Com a que en la façana de l'església encara 
quedava un escut del noble, l'Ajuntament acordà avisar al 
mestre pedrapiquer Penalva, perquè el picàs.  
1910 
El 20 de juliol, segons Ibarra, s'estava fent obres en 
l'església de Sant Joan. 
1933 
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A finals  del hi hagué un avalot anarquista, a 
conseqüència del qual fou incendiada la porta Xequica de 
Sant Joan. 
1936 
Fou cremada l'església barroca. Tots els seus materials 
degueren ser dispersats, i la pedra utilitzada en altres 
construccions. Una fotografia de Serrano i Peral no 
mostra ni tan sols restes de les runes. 
1940 
Primer projecte de reconstrucció de l'arquitecte Serrano i 
Peral, consistent en refer aproximadament l'església 
barroca cremada. De tendència lleugerament 
modernitzant, que fou construït i esdevingué la tercera 
església sobre el mateix solar. 
1953 
Segon projecte de reconstrucció d'Antoni Serrano i Peral. 
1962 
Les obres ja estaven acabades i l'església fou beneïda i 
oberta al culte. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Té un gran retaule major, dels millors del bisbat”. 

Cristòfol Sanz (1621) 
 

"L'església de Sant Joan és de bastant capacitat; la seua 
façana és de pedra picada i té dues portes; una torre de no 
molta elevació; un formós orgue; capella de la Comunió, 
que ix, amb una porta, al carrer del Filet, i una gran 
sagristia”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"Aquest temple és gran i la riquesa artística i el mèrit dels 
seus altars són superiors a tots els d'Elx. L'altar major és 
un sever pòrtic que té un formós cornisament suportat per 
quatre columnes. Dalt destaca un escur heràldic amb les 
armes del duc de Maqueda. 
La planta del temple és de creu llatina; curt, el creuer; la 
cúpula, clevillada; grans, les vuit capelles i pobra la 
decoració general. Al costat dret hi ha oberta una porta 
d'entrada al temple. A l'esquerra, una altra, que dóna 
ingrés a la sagristia, peça reduïda [...]. Una porteta obre 
pas al jardí [...]. Damunt l'entrada a la sagristia està 
l'orgue. 
[...]la tercera i quinta capella del costat de l'Epístola 
conserven vestigis de l'antiga mesquita [...]. La cúpula 
està alçada sobre un cimbori octogonal, que té una 
finestra en cada cara. La porta principal de l'església 
s'obre als peus de la nau, enfront de l'altar major. Al 
costat té pintures que semblen ser del segle   XVI i que 
devien formar part, amb unes altres que es conserven al 
cor de l'església, de l'antic retaule de l'altar major. 
L'ordre arquitectònic general d'aquest temple és el 
compost. Té de llargària 40'12 m. L'amplària és de 8'91 
m. L'elevació fins la cornisa, 16'71 m. L'elevació fins la 
volta, 23'40 m. L'altura del campanar és de 21'73 m. La 
torre o campanar té quatre campanes, matraca i rellonge”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1895) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Iglsias". Conté els plànols dels projectes 
del 1940 (d'una gran qualitat gràfica) i del 1953. També, 

fotografies de l'estat de l'església després del 1936, on s'hi 
veuen trossos de paret dos o tres metres d'alçada només; 
però cap resta de mur de gran dimensió, ni de voltes, ni de 
runes. 
El Ilicitano, núm. 275, del 17-12-1933. 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p, 54, 60. 
Ibarra, P.: Elche..., p. 158, 526-527. 
—Historia..., p. 193, 197. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 331. 
Ramos, A.: Historia..., p. 526-527. 
—Palacio..., p. 27, 78. 
Sanz, C.: recopilación..., p. 123. 
 
Restes de l'església de Sant Joan el 1952. A penes hi ha 
algunes parets de les capelles; tota l'església desaparegué 
amb la crema del 1936. [p. 416, sup.] 
 
Església de Sant Joan Baptista. Vista de conjunt del 
temple barroc, abans que fos cremat el 1936. [p. 416, mig] 
 
L'església de Sant Joan, abans de ser cremada. Davant, les 
cases del Raval de Sant Joan, baixetes i cúbiques. 
Fotografia devers el 1920. [p. 416, inf.] 
 
Església de Sant Joan Baptista. Primer projecte d'Antoni 
Serrano i Peral. Planta, façana principal i secció. D'una 
manera molt aproximada, aquest projecte preveia la 
reconstrucciódel temple barroc. Projecte datat el 1940. [p. 
417] 
 
Església de Sant Joan Baptista. Segons projecte d'Antoni 
Serrano i Peral. Planta i façana principal. Aquest temple 
fou el tercer construït en el mateix solar. Projecte datat el 
1953. [p. 418] 
 
Església de Sant Joan Baptista. Segon projecte d'Antoni 
Serrano i Peral. Façana lateral i secció. Projecte datat el 
1953. [p. 419] 
 
Església de Sant Joan Baptista, façana principal, a la plaça 
de Sant Joan. Arquitectura pobra i anodina per a substituir 
la que fou millor església d'Elx, segons Ibarra. Fotografia  
del 1977. [p. 420, sup. esq.] 
 
Atzucac, carrer de la Porta Xequica de Sant Joan. La 
ideologia Urbana dominant, contrària als carrerons sense 
eixida des de fa segles, ha desfet una de les 
característiques de l'Urbanisme àrab. En aquest cas, la 
desfeta ha estat recent. Fotografia  del 1977. [p. 420, sup. 
dreta] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de Sant Joan, núms. 22 
i 24, i carrer Bufart, núm. 2. Restes d'edificis, amb 
algunes reixes importants com les de les plantes baixes i 
la reixa en pit de colom. Fotografia  del 1977. [p. 420, 
inf.] 
 
 
C-6 
DENOMINACIÓ: Casa de planta baixa i pis 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Joan, núm. 28, i 

carrer de Bufart 
AUTOR: Anònim 
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ÈPOCA: Devers el 1924 
 
UTILITZACIÓ 
 
Part de l'edifici està destinat a habitatge i part es troba 
desocupat. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de dues plantes que fa cantonada; la façana és 
plana, amb balcons de poca volada, de 30 o 40 cm, amb 
barana metàl·lica formada per barrots verticals, adornada 
en la part superior i en la part inferior amb pletines 
curvades. Sobre les obertures de la planta pis hi ha motius 
d'escaiola figurant garlandes i llaços. La coberta és plana. 
Hi ha un petit ràfec format amb rajoles que originen una 
cornisa, sobre les quals hi ha baldosins catalans posats 
diagonalment i, damunt, teula plana. L'exterior té un sòcol 
pintat. La resta de la façana té encara restes del primitiu 
esgrafiat format per cercles grocs i marrons. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici és l'únic que resta d'unes de les cruïlles més 
importants del Raval de Sant Joan. S'ajunten aquí els 
carrers de Sant Joan, de Bufart i del Rector. El carrer de 
Sant Joan està totalment destrossat i les darreres façanes 
amb bones reixes i balcons de ferro forjat han desaparegut 
els darrers anys. El carrer de Bufart, perpendicular al de 
Sant Joan, va en direcció a la Rambla i és un dels pocs 
racons mínimament conservats del Raval fins fa uns anys, 
amb cases de dues plantes encara habitades i sense cap 
element nou que trenque l'escala. Ramos dóna la notícia 
que el 1913 Francesc Esteve sol·licità adquirir una 
parcel·la sobrant de via pública de 50x5 m "en el lloc 
denominat Bufart", que supose que seria aquest carrer. 
Tal resta volia utilitzar-se com a senda o camí de filadors. 
El carrer del Rector és un dels principals del Raval que 
van en sentit est-oest, tot continuant el carrer de Bufart. 
Aquest carrer, retorçut i sense línies rectes, ha estat 
objecte de nombrosos projectes d'alineacions que l'han 
desfigurat per complet; la gran majoria de les seues 
interessants cases d'arquitectura popular han desaparegut. 
Ramos suposa que el carrer del Rector s'anomenà així per 
proximitat a l'església de Sant Joan, amb la qual cosa hom 
li dedicaria el carrer al rector de la parròquia. El 1926 se li 
posà el nom de Joan Baptista Sala, obrer que fundà una 
societat de socors mutus amb uns altres 26 companys, i al 
voltant de la qual es va crear a Elx el Cercle Obrer 
Il·lictà, important agrupació obrera. El 1979, el nom 
d'aquest personatge se li posà al primer carreró sense 
eixida transversal al carrer de Velarde. 
 
TIPOLOGIA 
 
Entre les tipologies populars pròpies del Raval de Sant 
Joan, destacava aquest edifici, estrany en aqueix context, i 
molt probablement destinat a una classe mitja de primer 
quart de segle. La disposició aproximadament simètrica 

de les obertures, els motius ornamentals de les llindes i el 
tipus de cornisa     –d'interès constructiu– són invariants 
que apareixen, amb poques diferències, en la Vila Murada 
i en alguns eixamples on la renovació Urbana de principi 
de segle fou més profunda que la d'aquest Raval. El tipus 
de balcó era l'usual en tota la ciutat, després que 
desaparegueren els balcons de ferro forjat, i es mantingué 
fins als anys 50-60. El tractament amb esgrafiat es dóna 
en cassos molt excepecionals i denota la promoció de 
l'edifici per una classe relativament benestant. 
 
CRONOLOGIA 
 
La tipologia de l'edifici remet al primer quart de segle. El 
1924, el periòdic Renovación donava la notícia que la 
casa del carrer de Sant Joan, que feia cantó amb el del 
Rector estava en un estat ruïnós. Diu que els propietaris 
volgueren edificar sense entrar-se'n en la façana, cosa que 
l'Ajuntament no va consentir, segons exposava el tècnic 
municipal Sebastià Canales, que passà a gestionar 
l'expropiació de la part afectada per l'alineació. Supose 
que aquesta notícia pot referir-se a la casa que ens ocupa, 
encara que el cantó siga amb el carrer de Bufart, i no amb 
el del Rector. Dels dos cantons amb el carrer del Rector, 
no queda cap casa, i ambdues devien ser antigues. Per 
tant, no pogueren ser edificades de nou en aquesta època. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Projectes d'alineacions, esp. del carrer del 
Rector (1980), PPOR i PE de la VLV. 
Levante, núm. 17, 10-6-1926. 
Ramos, A.: Historia..., p. 614, 621. 
—La Industria..., p. 67. 
Renovación, núm. 41, 16-11-1924. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Joan, núm. 28, i 
carrer de Bufart. Rara mostra de modernisme popular al 
Raval de Sant Joan. Fotografia  del 1977. [p. 424, sup.] 
 
Carrer de Sant Joan el 23 de maig del 1926, quan se li 
posà al carrer del Rector el nom de Joan Baptista Sala, 
després de descobrir la làpida. A la dreta es distingueix 
l'arquet de la llongeta. Les cases de l'esquerra foren 
enderrocades a principi dels anys 70 per ampliar l'edifici 
que es destinaria a Museu d'Art Contemporani. Revista 
Levante, núm. 17, 10-6-1926. [p. 424, inf.] 
 
Edifici de l'antic Ajuntament del Raval. Part posterior de 
l'arc sobre el carrer, després de la reforma de l'edifici i de 
l'enderroc de les cases posteriors per a incorporar-li-les. 
Fotografia  del 1979. [p. 425, sup] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de Bufart. Aquest és un 
dels carrers que des de l'eix principal del Raval (els 
carrers de Sant Joan i Major) baixen cap a la Rambla. 
Fotografia  del 1979. [p. 425, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Bufart, núm. 7. 
Interessant mostra d'aprofitament de la llum de la façana, 
màxima en el lateral i mínima en el front. Fotografia  del 
1977. [p. 426] 
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Carrer del Rector. Vista des del carrer del Fossar, cap a 
ponent. El carrer encara tenia encara gran unitat formal, 
cases tradicionals de gran riquesa plàstica. Fotografia  del 
1972. [p. 427, sup.] 
 
Carrer del Rector. Vista des del carrer de Bufart, cap a 
llevant. Buscant la línia recta, noves construccions i 
alguns solars havien trencat ja la imatge. Fotografia  del 
1977. [p. 427, inf.] 
 
El carrer del Rector adornat per a les festes d'agost. Al 
fons es veuen el carrer de Sant Joan i algunes cases del 
carrer de Bufart. Fotografia  del 1980. [p. 428, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Rector, núm. 7. Casa 
típica del Raval de Sant Joan: gran portal d'entrada amb 
balcó damunt; gran finestral en planta baixa i petita 
finestra en el pis, adornada amb una reixa de pit de colom. 
Tot el ferro forjat [?]. Fotografia  del 1977. [p. 428, inf.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer del Rector, núms. 17 i 
19. Bones baranes de ferro forjat. Fotografia  del 1977. [p. 
429, sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrers del Rector i del Filet 
de Dins. Fotografia  del 1977. [p. 429, inf,] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrers del Rector i del Fossar. 
Fotografia  del 1977. [p. 430, sup.] 
 
Atzucac del carrer del Rector, entre els carrers del Fossar 
i de l'Aurora. Al fons, l'hort de Sant Joan. Aquesta és una 
de les més clares pervivències d'Urbanisme àrab i 
arquitectura popular. Fotografia  del 1977. [p. 430, inf.] 
 
 
C-7 
DENOMINACIÓ: Plaça Major del Raval 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça Major del Raval és de forma rectangular i al 
costat de ponent s'ajunten el carrer Major del Raval i el 
carrer de Sant Joan; tots dos formen l'eix que travessa el 
barri de nord a sud. La plaça estava tancada pel nord per 
l'edifici de l'Ajuntament, amb l'anomenada Llongeta del 
Raval, i al sud per una gran casa. Tots els edificis que la 
composaven tenien planta baixa i pis i són o eren datables 
entre els segles   XVI i  xiX. Les façanes eren totalment 
planes, sense cap mirador d'obra, fusta ni ferro que 
interrumpís els panys de paret. Només hi destacaven els 
balcons amb baranes barroques de ferro forjat: platines de 
secció quadrada disposades en vertical; nugades per la 
part superior amb una altra pletina rectangular disposada 
horitzontalment tot fent de passamans, i adornades amb 
ferros amb espirals dobles. Hi havia algunes finestres amb 
reixes curves, en pit de colom, element tipològic molt 
comú a tot el centre històric d'Elx. El ràfec de les cases 
era molt poc o gens pronunciat i les cobertes eren terrats 
plans on podia pujar-s'hi. 
Hi destacaven algunes portes i finestres, la llinda de les 
quals era un arc rebaixat, fet de pedra picada, com el de la 
casa del parament de migdia. Les façanes estaven 

revocades amb algeps negre. En algunes cantonades hi 
havia carreus de pedra arenisca, i també als sòcols de la 
paret. La porta principal de la casa núm. 7 tenia un arc de 
pedra picada, adornat amb motllures de filet per tot el 
caire, i amb un estel enmig de la llinda. El Pla de la 
Vessant va incloure aquest element entre els edificis 
d'interès històrico-artístic o pintoresc d'àmbit local; tot el 
brancal i la llinda devien ser conservades i restaurades, 
mantenint-se al seu lloc original en qualsevol edificació 
nova que hom fes en aquest solar. Quan el 1979 aquesta 
casa fou derrocada, l'arc se'l portaren els obrers municpals 
al magatzem de l'Ajuntament. 
 
TIPOLOGIA  
 
Els edificis segueixen un tipus que fou habitual en tota la 
ciutat i que encara fa uns anys es podia veure en els 
Ravals de Sant Joan i de Santa Teresa i, en menor mesura, 
dintre del recinte de la Vila Murada i als seus eixamples 
del migdia. De la plaça Major del Raval destacava la gran 
unitat volumètrica i estilística, així com el seu interès 
formal i tipològic. Era el millor exemple de tipologies 
tradicionals d'edificis Urbans, amb arrels àrabs. L'elevació 
de les altures, tot començant per l'antic Ajuntament i 
l'edifici veí, han suposat el trencament de l'altura de 
cornisa i un canvi tipològic important en la plaça. La 
dolenta qualitat formal de les noves edificacions del 
Raval sencer (pròpia de les vivendes subvencionades de 
les perifèries Urbanes, per a entendre'ns) ha estat un 
gravíssim atemptat a la cultura d'Elx. 
 
CONTEXT 
 
La plaça Major del Raval era el centre cívic de la Moreria 
o Raval de Sant Joan. Aquí estava l'Ajuntament de la 
Universitat fins que s'integrà en el de la Vila el 1835. En 
aqueix mateix lloc es venia l'aigua de Marxena. Aquí es 
feia cine i s'ha fet i es fa teatre. I amb el paviment i 
l'ajardinament d'aquesta plaça volgué l'Ajuntament 
socialista celebrar els seu primer aniversari el 1980, 
posterior a la transició democràtica. Actualment hi ha el 
Museu d'Art Contemporani i segueix sent el centre del 
barri.  
 
CRONOLOGIA 
 
Les arquitectures del Raval són difícils de datar, ja que 
responen a l'arquitectura popular dels segles    XVII al  
xiX, però molt probablement tornen a repetir tipus 
preexistents. Fins a finals dels anys 60 hi va haver quatre 
calistros de gran altura, que foren tallats absurdament per 
a posar una "mona de pasqua" amb piteres enmig de la 
plaça. 
1937-1938 
Durant la Guerra d'Espanya, la defensa passiva construí 
un refugi antiaeri, el núm. 2, en la plaça Major del Raval. 
Era aquest un refugi de grans dimensions, que tenia dues 
entrades: una per la plaça Major i l'altra per la de Sant 
Joan. Ambdues entrades estaven comunicades entre si i, 
de cadascuna d'elles, eixia un passadís que arribava a la 
Rambla. 
1955 
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El 14 de maig s'afonà l'entrada del refugi núm. 2 de la 
plaça del Raval. Van haver sis víctimes, quatre de les 
quals foren ja tretes mortes d'entre la terra. Es féu un gran 
forat de 10 m de profunditat i d'uns 20 m2 de secció 
mitjana. Aquest fou un succés que impressionà tot el 
poble i que fou molt comentat, sobretot per la joventut 
dels xics que van morir. L'Ajuntament féu un projecte de 
casetes per als familiars dels morts. Després d'aquest 
succés, el 7 de juny un enginyer de mines féu un informe 
de gran interès sobre l'estat dels refugis, on s'incloien 
recomanacions sobre les mesures a prendre. El mes de 
maig es van fer alguns projectes de consolidació. En juny 
d'aquest any i en març del 1967 se'n van fer d'altres. 
1972 
Aquest any encara estava dempeus tota la plaça, com es 
pot veure en la fotografia de l'angle sudest que reproduïm. 
1980 
El 14 d'agost es van inaugurar unes obres fetes pel 
Municipi en aquesta plaça, que la deixaven només per als 
vianants, Urbanitzant-la i ajardinant-la. Es van plantar una 
palmera i quatre ficus. Es pavimentà el sòl de terra amb 
baldoses vermelles i es posaren bancs de ferro fos com els 
antics de la plaça de les Eres. 
 
TOPONÍMIA 
 
El nom original i correcte de la plaça era el de Major del 
Raval. Durant un temps (i així consta el 1908) s'anomenà 
plaça del primer de maig. El franquisme abreujà el nom 
deixant-la només en plaça del Raval. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"La plaça del Raval és de figura gairebé quadrada; té bons 
edificis i principalment és de notar el titulat del Consell 
del Raval, que fou la Casa Capitular des del temps dels 
àrabs fins fa uns vint anys, quan aquest estava separat de 
la Vila. En la seua façana es veu un pòrtic anomenat la 
Llonja, on s'arrenda l'aigua de la séquia de Marxena, 
sense que en aquestes gestions es mescle la municipalitat 
de la Vila, ja que és un privilegi del qual gaudeixen els 
del Raval, com un llampec de la seua antiga 
independència; en la part superior hi ha un bonic rellonge, 
que fou col·locat el 1766 per Alonso López. Per a la seua 
direcció i cura té nomenat l'Ajuntament una persona [...]. 
Enmig d'aquesta mateixa plaça hi ha una font prou 
regular, amb abeurador de cavalleries i, pels costats, hi ha 
alguns arbres d'adornament”. 

Pascual Madoz (1845-1850) 
 

"La que per tants de segles fou plaça de la Universitat de 
Sant Joan (títol impropi que li aplicaven els jurats que 
governaven aquell Raval, doncs mai, aconseguiren de la 
superioritat el reconeixement d'Universitat independent de 
la Vila), és un centre de vida que hauria de recobrar la 
importància que ha tingut. La plaça Major del Raval, avui 
decorada amb el títol del primer de Maig, és un punt 
escollit pels nostres amics [els estudiants de l'Escola 
d'Arquitectura de Madrid] per a atraure cap a ella les 
mirades dels nostres governants”. 

Pere Ibarra i Ruiz (1925)  
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 

 
AME, NO. PE de la VLV. 
AME, SP. Diversos projectes de reforma, fotografies i 
informes sobre el refugi antiaeri. 
Ibarra, P.: "Por y para Elche", Nueva Illice, núm. 673, 30-
8-1925. Sobre els treballs dels alumnes de l'Escola 
d'Arquitectura de Madrid. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 329. 
Ramos, A.: Historia..., p. 546, 607. 
 
Plaça Major del Raval en una processó. A la dreta es veu 
la cúpula de l'antiga església de Sant Joan, cremada el 
1936. Fotografia de principi de segle, possiblement de 
Pere Ibarra (Ramos, A.: Historia..., p. 285). [p. 435] 
 
Angle nordoest de la plaça Major del Raval. El carreró 
que desemboca és el carreró de les Mules, ocupat per la 
iniciativa privada en aquest punt mercè al pla parcial, en 
derrocar-se i refer-se l'edifici de la farmàcia. Fotografia 
devers el 1966, del PPO del Raval (1967-1968). [p. 436, 
sup.] 
 
Angle sudest de la plaça Major del Raval. Totes les cases 
estaven encara habitades i no s'havien talat els grans 
calistros. El planejament, el "progrés" i l'especulació 
acabarien amb tot açò durant els anys 60-70. Fotografia 
devers el 1966, del PPO del Raval (1967-1968). [p. 436, 
inf.] 
 
Plaça Major del Raval. Façanes de migdia i de llevant de 
la plaça el 1972. Tots els edificis dels fons han estat 
successivament derrocats entre aquesta data i el 1980. [p. 
437] 
 
Plaça Major del Raval. Vista cap al nord després que la 
plaça fos Urbanitzada amb bancs, fanals, ficus i palmeres. 
Fotografia  del 1980. [p. 438, sup.] 
 
Plaça Major del Raval. Façana de llevant, amb dues 
finestres en pit de colom. Fotografies  del 1977. [p. 438, 
inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça Major del Raval i carrer 
del Lago. Fotografia  del 1980. [p. 439, sup.] 
 
Casa de pisos, plaça Major del Raval i carrer de Lluís 
Vives. Arquitectura popular de gran interès derrocada el 
1980. fotografia  del 1977. [p. 439]  
 
 
C-8 
DENOMINACIÓ: Ajuntament del Raval de Sant Joan 
  
EMPLAÇAMENT: Plaça Major del Raval 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1655; 1977-1978 enderroc, reforma i 

ampliació 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Aquí estigué l'antic Ajuntament de la Universitat o Raval 
de Sant Joan. Després hi hagué una escola i, als pòrtics, es 
va vendre l'aigua de Marxena. Estigué molt de temps 
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tancat i, des del 1980, s'hi troba el Museu d'Art 
Contemporani d'Elx. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici és propietat de l'Ajuntament d'Elx. El Museu està 
regit per un patronat. El PE de la VLV inclou entre els 
edificis històrico-artístics o pintorescs de caràcter local 
"l'antic Ajuntament del Raval, del segle    XVII". En 
aquest planejament  del 1976 s'assegura que és un edifici 
protegible i que les seues façanes serien "conservades i 
valorades en tota la seua integritat, sense que les obres 
possibles de millora interior, reforma i consolidació 
afecten al seu aspecte arquitectònic". S'hi afegia que 
s'havia de netejar la façana, que es deixarien lliures els 
porxes per a l'ús públic i es prohibia d'una forma expressa 
qualsevol cos o àtic afegit sobre la coberta. Com tothom 
sap, aquestes determinacions protectores foren inútils. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Originàriament, aquest era un edifici de planta baixa i pis, 
al que fa uns anys se li van fer dos pisos més. La façana 
principal donava a la plaça Major del Raval, i una altra 
secundària, al final del carrer de Sant Joan. Al nord de 
l'immoble hi havia cases adossades que donaven al carrer 
del Rector i el solar de les quals, després que foren 
derrocades, fou afegit a la nova edificació. En la planta 
baixa hi ha tres arcs que formen part d'un petit pòrtic de 
tres voltes per aresta. Aquest era originàriament l'únic 
pòrtic de la plaça, encara que el Pla del Raval els preveia 
per a tot el conjunt. Per sota de la volta de més ponent 
passa el carrer de Sant Joan, que ve a morir a la plaça 
Major. Com que l'arc és molt baixet, quan en les festes de 
la Vinguda havia de passar el pas de la Mare de Déu de 
l'Assumpció, tota envoltada de xiquets i xiquetes vestits 
d'àngels i amb una palma blanca en la mà, l'Ajuntament 
havia de cavar la terra del carrer perquè la corona de la 
imatge no entropessara amb l'arc. 
Damunt d'aquests arcs, al primer pis, hi ha tres grans 
portes balconeres, amb balcons de poca volada, 
reMarcades per una lleu cornisa. Aquestes portes tenien 
damunt uns guardapols de pedra, que foren mutilats en fer 
la reforma. Cap detall decoratiu rematava l'edifici, ja que 
tota la façana, fins i tot la barana superior, era de pedra 
picada. Actualment, als pisos afegits s'han col·locat 
finestres quadrades sobre els balcons preexistents, i tot el 
nou tros de façana s'ha aplacat amb pedra. La façana 
posterior, de nova planta, que dóna al carrer del Rector, 
s'ha deixat cega, amb unes lleus obertures horitzontals 
tancades amb gelosia, amb les quals hom pretén 
il·luminar l'interior; totes les parets exteriors d'aquesta 
gran part estan estucades. 
 
CONTEXT 
 
La plaça Major del Raval, on es troba el poc que resta 
d'aquest edifici barroc, era el millor conjunt d'arquitectura 
popular d'Elx, consecuentment amb el fet d'ésser el centre 
cívic de la Moreria. L'altura de dues plantes que tenien 
tots els edificis es veia lleugerament superada per la 
d'aquest, amb majors llums lliures interiors. Per la part de 
llevant, la Llongeta sobreeixia a la plaça. L'edifici que s'hi 

alçà, de quatre plantes, a finals dels anys 60, ocupà un 
preciós espai públic que pertanyia a la plaça (com es pot 
veure en les fotos antigues) i que la unia amb el carreró de 
les Mules, cegà una finestra de la cara de llevant de 
l'edifici i trencà definitivament la unitat de la plaça. Amb 
l'elevació de la Llongeta es completà el descompensament 
volumètric de l'espai urbà i el paisatge urbà sobre el riu. 
Actualment continua dia a dia el seu deteriorament 
formal, constructiu i històric. 
 
TIPOLOGIA 
 
Es tractava d'un bon edifici barroc del segle    XVII, en el 
qual destacava el senzill plantejament del volum i de les 
façanes, que es reduïa a un paral·lelepípede foradat i la 
seua categoria Urbana, amb el pas per damunt [sota?] d'un 
carrer i amb els porxos mirant a la plaça. Probablement, el 
motiu d'aquesta pobresa ornamental fos el mal moment 
econòmic de la seua construcció, poc després de 
l'expulsió dels moriscs, que deixà el Raval deshabitat. 
Dins el conjunt de la ciutat, aquesta era un arquitectura de 
primer ordre que no fou tractada amb el respecte que se li 
devia i ha esdevingut un exemple de com convertir un 
edifici barroc en un pastitx històrico-asrtístic. 
 
CRONOLOGIA 
 
1655 
Any de la construcció de l'Ajuntament del Raval, segons 
Ibarra. 
1759 
Foren subhastades les obres per a la col·locació d'un 
rellonge en el Raval de Sant Joan. Segons Fuentes, se li 
atorgà a Tomàs Puerto, d'Alacant. Aquest rellonge fou 
posat en l'edifici de l'Ajuntament, on el va veure Madoz. 
1764 
El 13 de juny s'acabaren les obres del rellonge, amb la 
col·locació d'un penell. 
1766 
El 18 de juny, segons Fuentes, es van posar les 
camapanes del rellonge. 
1812 
Segons Ramos, aquesta Universitat de Sant Joan, que 
havia estat desposeïda de tots els seus drets i efectes 
(probablement per la Constitució d'aqueix mateix any) els 
recuperà en abril, quan s'ordenà que li foren tornats tots 
els papers i objectes que li pertanyien, i se li "reintegrà la 
possessió d'exercir les seues funcions on els termes que 
ho havia fet fins aleshores". 
1814 
El 4 de març l'Ajuntament prengué l'acord de desmontar 
la torre de la Casa Capitular del Raval, ja que amenaçava 
ruïna, segons Gozálvez. No tinc cap altra notícia d'aquesta 
torre. 
1827 
Ibarra diu que aquest any l'edifici deixà de ser Casa 
Capitular. Fuentes assenyala el 1830.  
1833 
En Capítol del 28 de juny, l'Ajuntament de la Vila 
demanà l'abolició de l'Ajuntament del Raval de Sant Joan 
ja que considerava que era un barri més d'Elx. Ibarra 
confirma que, abans, ja havia estat suprimit en les dues 
èpoques de govern constitucional. 
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1835 
El 8 d'agost, el governador civil aprovà la dissolució de 
l'Ajuntament del Raval, cosa que fou confirmada per la 
Reina. Al BOP núm. 162 va aparéixer, segons Ibarra, la 
Reial Ordre segons la qual la Reina aprovava "la 
providència de V.S. per la qual ha manat suprimir 
l'Ajuntament del Raval de Sant Joan d'Elx, comunicant 
les oportunes ordres a la Vila, perquè es forme un sol cos 
municipal". 
1857 
El 16 d'agost s'inaugurà un local per a escola de xiquets 
en l'antiga casa de l'Ajuntament. Segons Ramos s'uniren 
els dos salons on es celebraven els capítols. La resta de 
cambres es van destinar a habitatge de la mestra.  
Aquest mateix 16 d'agost, segons Ramos, s'inaugurà el 
local anomenat Troneta, on començà a repartir-se l'aigua 
de Marxena. Aquest local fou el resultat de tancar els arcs 
del pòrtic que donaven a la plaça. Segons Ramos, abans 
de celebrar-se aquests actes sota l'escala de l'Ajuntament 
del Raval, "amb estretor i mancança de comoditats. Però, 
tancats els arcs que formaven l'entrada al Municipi, i 
cercats de balustrades de fusta pintada de verd, amb porta 
i amb el cadenat corresponent, resulta un local decent i 
gairebé igual al que existeix en la Vila per al mateix 
objecte". 
1974 
El 22 de gener, l'Ajuntament Ple aprovà el projecte de 
"reforma i ampliació d'un edifici per a Museu Municipal" 
(BOP, 5-2-1974). 
1976 
El 20 d'octubre, el Ministeri de Vivenda aprovà 
definitivament el Pla de la Vessant, que declarava aquest 
edifici d'interès històrico-artístic. 
1977 
S'enderrocà l'interior de l'Ajuntament del Raval, així com 
les cases del darrere. 
 
1978 
El 23 de juny, l'Ajuntament Ple aprovà un adicional al 
projecte de reforma i ampliació de l'edifici (BOP, 6-7-
1978). Aquest mateix any s'acabaren les obres, amb el 
resultat de dues plantes afegides, els guardapols de les 
portes picats i   –única cosa positiva– els arcs encegats 
oberts. 
1980 
El 14 d'agost s'inaugurà el Museu d'Art Contemporani 
d'Elx en l'edifici de l'antic Ajuntament. Aquesta vella 
aspiració de la ciutat fou possible gràcies a la insistència i 
al treball del pintor Sixto i altres artistes del Grup d'Elx. 
Hi vingué el ministre de Cultura centrista Ricardo de la 
Cierva, que fou escridassat.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AACF, documentació fotogràfica anterior a l'elevació dels 
pisos. 
AME, NO. PE de la VLV (1976), PPOR (1968), Projecte 
de reforma (1974). 
AME, SP. Plànols de l'edifici conforme estava abans de la 
reforma: planta baixa, planta pis i façanes. 
Festa d'Elig, en especial els números dels anys 1958 (amb 
la llongeta vista des de baix de l'arc), 1959 (amb una 
fotografia de la plaça, amb els calistros) i 1960. 

Fuentes, J.: Memoria..., p. 48, 50 i 62. 
Gozálvez, V.: La ciudad... p. 37, 38 i 60. 
Ibarra, P.: "Casa Ayunatamiento del arrabal de San Juan", 
El Ilicitano, núm. 14, 9-9-1928. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 14. 
La Marina, núm.3, 11-3-1973, p. 14. 
Madoz, P.: Diccionario..., p. 329. 
Ramos, A.: Historia..., p. 250, 285, 337 i 467. 
 
Llongeta del Raval, plaça Major del Raval. Planta baixa, 
abans de la reforma i ampliació dels anys 70 d'aquest 
segle. [p. 445, sup.] 
 
Llongeta del Raval, plaça Major del Raval. Planta del 
primer pis, abans de la reforma i ampliació dels anys 70 
d'aquest segle. [p. 445, inf.] 
 
Llongeta del Raval, plaça Major del Raval. Façana del 
sud, abans de la reforma i ampliació dels anys 70 d'aquest 
segle. [p. 446] 
 
Edifici de l'antic Ajuntament del Raval. Vista des de la 
plaça abans de l'elevació de dos pisos, quan encara 
estaven els enormes calistros. Fotografia devers el 1955 
(Festa d'Elig, any 1960). [p. 447, sup.] 
 
Llongeta del Raval. Fotografia devers el 1966, del PPO 
del Raval (1967-1968), amb el pòrtic sense obrir i l'edifici 
dels costat sense derrocar. Perquè el pas de la Mare de 
Déu de l'Assumpció passàs per l'arc el dia de la Vinguda, 
quan els carrers eren de terra, es cavava un clot tot 
rebaixant el nivell del sòl. [p. 447, inf.] 
 
Llongeta del Raval devers el 1970, amb la seua escala 
original. [p. 448, sup.] 
 
Antic Ajuntament del Raval de Sant Joan. Façana de la 
plaça, abans de la reforma. Fins i tot les pestanyes de les 
portes dels balcons foren mutilades. Fotografia devers el 
1975, per Andreu Castillejos. [p. 448, inf.] 
 
Edifici de l'Antic Ajuntament del Raval de Sant Joan. 
Façana de migdia durant i després de les obres de reforma 
i ampliació. Fotografies dels anys 1977 i 1979. [p. 449] 
 
Carrer de Boix i Rosario. Vista des de la plaça Major cap 
a llevant i casa de planta baixa. Vint anys han estat prou 
per convertir en runes les cases del Raval de Sant Joan. 
Amb la neteja de les runes comencen a ser abundants els 
solars. Tanmateix, la renovació Urbana és incerta i d'una 
qualitat baixíssima. Fotografies  del 1980. [p. 450] 
 
El carrer de Lago vist des de la Rambla cap a la plaça 
Major del Raval. Hom hi pot observar la gran importància 
Urbana dels calistros i l'interès plàstic del conjunt. 
Fotografia devers el 1966, del PPO del Raval (1967-
1968). [p. 451] 
 
Carrer de Lluís Vives, vista cap a llevant. Al fons està la 
plaça Major del Raval. Aquest carrer, ben conservat, és un 
dels que en direcció est-oest, van de l'eix de Sant Joan-
carrer Major al riu. Fotografia  del 1977. [p. 452, sup.] 
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Carrer de Lluís Vives, vista cap a ponent. Al fons està la 
Rambla del Vinalopó. Hi ha arcs gòtics en la casa de la 
dreta. Fotografia  del 1977. [p. 452, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Major del Raval. Aquest 
edifici tenia un vestíbul des d'on s'entrava a les diferents 
estances, seguint el tipus de palau gòtic mediterrani. Era 
un dels edificis de més prestància del Raval de Sant Joan, 
malgrat la pobra ornamentació de les baranes dels 
balcons. Fou derrocat el 1980. Fotografies dels anys 1977 
i 1980. [p. 453] 
 
Carrer Major del Raval, vista des del sud. Al fons estan la 
plaça Major i la Llongeta. Abans de la destrossa, s'hi 
barrejaven cases de diferents estadis de l'evolució 
tipològica: de planta baixa només, com la de l'esquerra, de 
planta baixa i pis com ho són la majoria, o de planta baixa 
i dos pisos (les golfes fetes o sense fer vivendes) com 
tenien algunes cases. Fotografia devers el 1966, del PPO 
del Raval (1967-1968). [p. 454] 
 
Carrer Major del Raval, vista cap al nord. Al fons es 
distingeix l'arc de l'antic Ajuntament, moltes d'aquestes 
cases han desaparegut. Fotografies dels anys 1977 i 1978. 
[p. 455] 
 
 
C-9 
DENOMINACIÓ: Casa de planta baixa i pis 
EMPLAÇAMENT: Carrer Major del Raval, núm. 9 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el segle  xiX 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa, fins fa uns anys hi havia un bar. Ara 
sembla estar desocupada. Al pis hi ha habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. La façana d'aquesta casa, pel seu valor 
ambiental, està inclosa entre els edificis que el Pla de la 
Vessant considera d'interès històrico-artístic o pintoresc 
d'àmbit local. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis entre migeres. A la planta 
baixa està centrat el gran portal d'entrada i hi ha dues 
finestres laterals (una d'elles convertida en porta) una a 
cada costat. Al pis hi ha un balcó enmig i dues fienstres 
balconeres, una a cada costat, a plom amb les obertures 
inferiors, defensades amb balcons i amb dues superbes 
reixes en pit de colom. La coberta és plana, però el lleu 
ràfec que corona la façana fa de remat de l'edifici. Sobre 
ell hi ha una barana de ferro de barrots verticals, 
encastada en pilars d'obra. Tant el balcó central, que té la 
peanya de pedra, com les reixes laterals, estan adornats 
amb abundants motius curvilinis de ferro forjat. Aquest 
tipus de cases, de solar molt profund, solien tenir darrere 
un pati o corral de gran dimensió, de vegades amb una 
palmera i algun arbre fruiter. 
 

CONTEXT 
 
El carrer Major del Raval, juntament amb el de Sant Joan, 
formen l'eix principal del Raval de Sant Joan, al voltant 
del qual estaven les places de Sant Joan i Major, i 
l'església (abans mesquita) i l'Ajuntament, construccions 
que eren les més importants del barri. El carrer Major 
unia la plaça del mateix nom amb els horts del sud de la 
població, des d'on s'eixia cap a Guardamar. El carrer 
Major era un bon conjunt d'arquitectures populars, cases 
amb façanes d'algeps i reixes de ferro forjat, façanes i 
terrats plans. Actualment el seu estat de conservació és 
molt dolent, amb cases en ruïna, solars i anodins edificis 
de nova planta. Un procés de modernització pretesament 
irrenunciable es convertí en un procés de destrucció. Al 
carrer Major del Raval se li posà el nom de Santiago 
Pomares i Ibarra, metge il·licità mort el 1912. Fou titular 
del Raval i, segons conta Ramos, fou exemplar la seua 
conducta durant l'epidèmia de còlera  del 1884. El nom 
històric i toponímicament correcte, sense voler llevar-li 
mèrits al metge Pomares, és el de carrer Major del Raval. 
Una travessia d'aquest carrer és la de Sant Roc, i paral·lel 
està el carrer d'Espí, nom aquest que roman encara viu a 
nivell popular. Segons Ramos, els veïns dels carrers 
d'Espí i de Sant Roc li demanaren a l'Ajuntament que al 
seu carrer li posaren el nom de Cristòfol Colom, cosa que 
la Comissió de Policia i Obres proposà l'1 d'abril del 
1914. El final del carrer Espí està el carrer de la Mare de 
Déu de la Soledat, que fa un angle de 90º, i que oferia uns 
bells racons d'arquitectura popular. En aquest carrer, 
segons Ramos, estava el 1800 una de les sis fàbriques 
d'algeps sense forn que hi havia a Elx, la de la Vídua de 
Vicent Sànchez. El 1889 els veïns denunciaren l'estat de 
la paret i de la xemeneia de fums d'una fàbrica d'algeps, 
que diu que estava en la "replaceta de la Soledat". Es 
demanà informe al mestre Pere León i Navarro, qui el 3-
10-1889 informà que estaven en un estat ruinós tant les 
parets com la xemeneia, per la qual cosa eixien els fums 
al carrer, en perjuí dels veïns. S'havia de reconstruir l'obra 
fins a una altura major que la dels edificis colindants.  
 
TIPOLOGIA 
 
El conjunt de ferros i reixes d'aquesta casa és un dels 
millors i més importants d'Elx. Tant la barana del balcó 
com les de les finestres i, sobretot, les dues bellíssimes 
reixes en pit de colom, són elements usuals en les 
arquitectures populars d'Elx, tant Urbanes com rurals. En 
aquestes peces, els ferros eren molt abundants i repetien 
els mateixos motius curvilinis en espiral. Aquí, tanmateix, 
la profusió ornamental i la riquesa formal i material és tal 
que els ferros cobren una dimensió quasi barroca, pròpia 
de les arquitectures cultes. 
La tipologia edilícia de la façana i la planta és usual al 
Raval de Sant Joan i ho degué ser en tot Elx. 
Conformaven els invariants d'aquesta arquitectura 
l'entrada central de grans dimensions, el pati posterior, 
amb arbres i animals, el terrat pla, el vestíbul interior 
obert cap al carrer, només amb una cortina intermèdia 
(l'albeuda), els colors terrosos de la façana, el lleu ràfec i 
la barana superior, la disposició simètrica de les 
obertures, etc. Segons el PE de la VLV, la façana íntegra 
d'aquesta casa, devia ser conservada en el seu "aspecte 
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fonamental, elements decoratius, color i reixeria artística 
[sic] que posseeix". El pla permet obres de millores i de 
reforma interior sempre que no alteren la proporció ni la 
distribució de les obertures. 
 
CRONOLOGIA 
 
Aquests edificis d'arquitectura popular són difícils de 
datar. No eren obres de nova planta, sinó reformes i 
ampliacions fetes sobre edificis preexistents, les 
permanències dels quals eren habituals. Cal pensar que 
fins el segele  XX no s'imposà el costum d'enderrocar del 
tot els edificis vells per a fer-los de nou, sinó que anaven 
fent-se totes les reparacions que calien per a mantenir i fer 
reviure els existents. El nostre segle té el trist privilegi 
d'encetar a gran escala la destrucció de l'herència de 
l'arquitectura popular. En aquesta obra, la simetria de la 
façana i el barroquisme de les reixes i els balcons fa 
pensar en els segles     XVIII i  xiX. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. PE de la VLV. 
Jaén, G.: Guia..., núm. 25. 
Ramos, A.: Historia..., p. 544, 565 i 616. 
—La industria..., p. 90. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Major del Raval, núm. 9. 
Aquesta casa té les reixes en pit de colom més formoses 
de tot Elx. Era destacable la gran unitat de les cases del 
carrer Major i de tot el barri. Fotografia  del 1979. [p. 459, 
sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Major del Raval, núm. 9. 
Detall del balcó central, amb una barana de ferro forjat 
molt treballada. Fotografia  del 1979. [p. 459, inf.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer Major del Raval, núms. 
22 i 24. Fotografia  del 1978. [p. 460, sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer Major del Raval. 
Fotografia  del 1981. [p. 460, inf.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de la Mare de Déu de 
l'Assumpció. Aquesta casa tancava pel sud el carrer Major 
i tenia unes manises amb la Mare de Déu de l'Assumpció 
molt característiques del Raval. Fou derrocada el 1980. 
Fotografia  del 1978. [p. 461, sup.] 
 
Carrer de la Mare de Déu de l'Assumpció. Al fons, a la 
dreta, el final del carrer Major del Raval. Fotografia  del 
1977. [p. 461, inf.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de la Mare de Déu de la 
Soledat. Aquesta paret blanca amb un balcó només 
resumeix tot allò que tenia d'àrab l'arquitectura popular 
d'Elx i que fins fa vint anys va permanéixer al Raval de 
Sant Joan. Fotografia  del 1977. [p. 462] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Roc. Observe's 
la porta d'entrada, folrada de llanda. Fotografia  del 1977. 
[p. 463, sup.] 
 

Cases de planta baixa i pis, carrer de Sant Roc. Vista des 
del sud. Al fons es veu el Filet de Dins i un tros de la 
cúpula de l'església de Sant Joan. Fotografia  del 1977. [p. 
463, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, travesia de Sant Roc i carrer de 
Pelaio. Al fons està el carrer de l'Espí. Fotografia  del 
1977. [p. 464] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer del Filet de Dins. Vista 
des del sud, des de la replaceta de Venturo. Fotografia  
del 1977. [p. 465, sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer del Filet de Dins. 
Algeps moré, balcons i baranes de ferro forjat, grans 
portals d'entrada les cases, poques finestres i molt petites. 
Aquestes eren algunes de les característiques de 
l'arquitectura del Raval. Fotografia  del 1977. [p. 465, 
inf.] 
 
Atzucac, carrer del Filet de Dins. Una de les poques 
mostres que queden de l'Urbanisme àrab, de les quals fou 
ric el Raval de Sant Joan fins fa vint anys. Fotografia  del 
1977. [p. 466] 
 
 
C-10 
DENOMINACIÓ: Casa de planta baixa i pis i fàbrica 
EMPLAÇAMENT: Filet de Dins, núm. 15, i carrer del 

Fossar 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Cap al 1920 
 
UTILITZACIÓ 
 
Tot aquest edifici fou fàbrica en la seua major part. Una 
altra part era habitatge, ús que encara es manté avui en 
dia. La part de la fàbrica que dóna al carrer del Fossar fou 
habilitada per a església de Sant Joan després del 39, quan 
l'anterior estava cremada i encara no s'havia fet la nova 
església. Des de fa uns anys, la planta baixa, és a dir, la 
zona industrial, s'acondicionà per a teatre i lloc cultural. 
S'hi fan tot tipus d'actes públics: espectacles teatrals, 
conferències, exposicions, etc. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici està inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis 
Protegibles  del 1982, amb el núm. D-46. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest immoble està format, si més no, per dos edificis: 
un de planta baixa i pis, que dóna al Filet de Dins, i un 
altres, només de planta baixa, però amb una mena 
d'entreplanta, que dóna al carrer del Fossar. El primer, 
exteriorment és una casa de principi de segle, amb portes i 
finestres a la planta baixa i tres balcons amb barana de 
ferro al primer pis. La planta baixa està aplacada amb 
peces de pedra arenisca i el pis estucat de color. El terrat 
és pla i té una barana de ferro sobre el carrer. Per una 
porteta lateral es puja al pis, destinat a habitatge, i pel 
portal central s'entra en la fàbrica. Les portes tenien 
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delicats treballs de marqueteria i estaven adornades amb 
motius vegetals i florals, entre els quals destacaven roses 
de Mackintosh. L'espai interior, format per múltiples 
recintes il·luminats per patis, està ben restaurat, malgrat la 
gran economia de medis utilitzada. En la part de l'edifici 
que dóna al Filet de Dins hi ha diversos espais d'assaig, 
vestíbuls, camerins, etc. En la part que dóna al carrer del 
Fossar, i que és la que fou utilitzada per a església, està la 
sala de teatre pròpiament dita. Aquesta és una planta 
baixa amb una gran altura, que té una entreplanta 
suportada per pilarets de ferro fos. La coberta és a dues 
aigües, de teula sobre enllatat de fusta que és visibles des 
de la part de dins. La façana és plana, sense miradors ni 
balcons, només amb cinc finestres enreixades al primer 
pis i una porta i dues finestres a la planta baixa. Totes 
elles estan condemnades i no s'utilitzen, ja que donen a la 
sala del teatre. 
 
CONTEXT 
 
Situada enmig del Raval de Sant Joan, la sala de teatre del 
grup La Caràtula vingué a animar l'esmorteït panorama 
cultural d'Elx i al seu anodí ambient urbà, a finals dels 70. 
Mal que bé, amb els mals resultats econòmics que sol 
acompanyar aquesta mena d'activitats, el teatre de La 
Caràtula s'ha convertit en una de les fites Urbanes de 
primer ordre, tant a nivell físic com pel contingut i els 
actes que el local ha albergat.  
El carrer per on anava la séquia anomenada Filet de Dins 
(o de Dintre) s'anomena oficialment de Josep Pasqual i 
Urban. Aquest Filet de Dins s'anomenava així per 
oposició al Filet de Fora, més a llevant, i foren noms que 
han estat vius fins avui mateix. Segons Gozálvez, la 
toponímia al·ludia a la categoria de la séquia preexistent, 
el traçat de la qual condicionà el del carrer. Josep Pasqual 
i Urban (Elx, 1871-1963) fou un llicenciat en filosofia 
que donà classe a Borriana, Elx, Lorca i Alacant. Catòlic i 
tradicionalista, féu de polític. També féu de periodista 
com a corresponsal de diversos periòdics i com a director 
de La Defensa (1911-1931), setmanari tradicionalista de 
dretes. En aquest carrer es barregen edificis de tipologies 
originals del Raval, anteriors al segle  xiX, amb d'altres 
del  xiX i amb d'altres de principi de segle  XX. El 
conjunt, encara en relatiu bon estat, és un deliciós seguit 
de parets blanques i de colors que formen una línia 
quebrada.  
 
TIPOLOGIA 
 
La façana del Filet de Dins d'aquest edifici segeuix 
bàsicament el tipus de modernisme popular a Elx. Hi ha 
un gust pel treball de la fusta, la pedra i el ferro, i la 
composició de la façana, així com els materials i els 
colors, són típics del primer quart d'aquest segle. En el 
modernisme popular d'Elx era habitual tractar la planta 
baixa amb pedra i pintar el pis amb colors vius, tornant a 
fer de pedra la cornisa d'acabament. L'altra façana és una 
obra de l'arquitectura popular fabril de meitat de segle, 
l'interès de la qual resideix en l'acurat ordre amb què estan 
disposades les obertures, conforme acostumava a fer-se en 
les fàbriques, amb un racionalisme aprogramàtic i intuitiu. 
L'interior és un espai multiforme i ric, de diferents 
vestíbuls i corredors, que la bona reparació efectuada ha 

recuperat. A la sala de teatre hi ha unes grades on s'han 
disposat cadires antigues de fusta de les que hi havia als 
cines Ideal i Central. També l'entreplanta s'ha condicionat 
per als espectadors. L'escenari ocupa gairebé la meitat de 
la sala i és una plataforma amb teles i cortines, sense 
caixa en un sentit estricte. 
 
CRONOLOGIA 
 
Per les seues característiques formals, tot l'edifici és 
datable devers el primer quart d'aquest segle. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 38. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Ramos, A.: Historia..., p. 578. 
 
Edifici de planta baixa i pis (Teatre de La Caràtula), 
carrer del Filet de Dins, núm. 15. Vista de conjunt. És 
habitual en el modernisme popular d'Elx tractar la planta 
baixa amb pedra i pintar de colors vius el pis, tornant a fer 
de pedra la cornisa d'acabament. En aquest cas s'han 
després les motllures de les portes del balcó i s'ha 
erosionat tota la pedra arenisca de la façana. Fotografia  
del 1977. [p. 470, sup.] 
 
Carrer del Filet de Dins, núms. 13, 15, 17 i 19. Es 
barregen aquí edificis de tipologies originals del Raval de 
Sant Joan anterior al  xiX (núms. 17 i 19) amb d'altres del  
xiX (núm. 13) i amb d'altres de principi del segle  XX, 
d'un cert gust modernista (núm. 15). Fotografia  del 1977. 
[p. 470, inf.] 
 
Antiga fàbrica en el carrer del Fossar. Després de la 
crema de l'església de Sant Joan, es féu aquí el culte 
catòlic durant molts anys. Ara hi ha instal·lat un teatre. 
Aquest edifici és un bon símbol de la vitalitat de 
l'arquitectura antiga, de la ciutat i del gust dels habitants 
per mantenir el patrimoni cultural heretat. Fotografia  del 
1982. [p. 471] 
 
 
C-11 
DENOMINACIÓ: Casa de planta baixa i pis i fàbrica 
EMPLAÇAMENT: Filet de Dins, núm. 19, i carrer de 

la Mare de Déu de la Llet 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle  xiX 
 
UTILITZACIÓ 
 
Les dues plantes estan destinades a habitatge. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. La planificació permet doblar el 
número d'altures de l'edificació. 
 
DESCRIPCIÓ 
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Casa de planta baixa i pis formant cantonada. La façana 
és totalment plana i està composada bàsicament per panys 
de paret on només s'obrin petites finestres, de gran 
profunditat per la gruixària de les parets de càrrega. És 
curiosa la solució del cantó axamfranat. S'hi troben 
situades la porta d'entrada a la casa, de dimensions 
relativament grans, i un balcó que forma un segment de 
cercle a la planta del pis. Tot l'acabat superior de la façana 
és amb un petit ràfec format per teules planes, sense cap 
barana. La coberta és plana, com degeueren ésser-ho totes 
les cases antigues d'Elx, segons conten els viatgers antics. 
 
CONTEXT 
 
El Filet de Dins era un dels carrers longitudinals del 
Raval de Sant Joan, i el que li donava accés directe des de 
la Porta del Raval. Dins del barri, conjunt d'orige mudèjar 
(s.   xiII) deteriorat progressivament, el Filet de Dins és 
un dels carrers millor conservats i que encara manté 
alguns edificis antics. El procés de ruïna, tanmateix, no 
està aturat ni de bon tros. Encara que la imatge Urbana 
d'aquesta casa no té una especial rellevància, les seues 
qualitats formals fan d'ella una fita dins del Raval. 
 
TIPOLOGIA 
 
Hem triat aquesta casa com una de les millors 
d'arquitectura popular del Raval de Sant Joan. En tant que 
edifici destinat a la classe baixa, aleshores sense 
necessitat d'ostentació, l'absència d'ornaments és total. Tot 
és estrictament funcional, com els agradava als 
racionalistes que descobrien l'arquitectura popular els 
anys 20 i 30. Destaca el color blanc de la façana i les 
poques obertures que donaven al carrer. Les portes de les 
cases tenien en aquestes obres una important missió 
d'il·luminació i ventilació, per la qual cosa sempre 
estaven obertes. També els patis i jardins interiors suplien 
la manca de finestres exteriors, d'una forma molt semblant 
a la de l'arquitectura popular àrab, de la qual aquesta era 
hereva directa. És evident, en fi, que moltes peces eren 
interiors i no tenien llum directa. Les cobertes planes eren 
habituals a Elx i impressionaven als viatgers amb la ratlla 
blanca que les separava del blau del cel i limitava per dalt 
les cases. Probablement els origes tipològics i formals 
últims d'aquesta arquitectura es troben en les formes àrabs 
que els habitants del Raval degeueren utilitzar 
continuadament fins el segle    XVII. 
 
CRONOLOGIA 
 
La data de construcció de les arquitectures populars és 
pràcticament indeterminable. Encara que situem aquest 
edifici al segle  xiX, el seu orige físic podria estar molt bé 
en el s.    XVII i la seua estructura inicial remontar-se a 
l'edat mitjana. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Jaén, G.: Guia..., núm. 26. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Filet de Dins, núm. 
19, cantonada amb el carrer de la Mare de Déu de la Llet. 
Fotografia  del 1977. [p. 474] 

 
 
C-12 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos 
EMPLAÇAMENT: Filet de Dins, núm. 21, i carrer de 

la Mare de Déu de la Llet 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle  xiX 
 
UTILITZACIÓ 
 
Totes les plantes estan deshabitades des de fa alguns anys. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. L'edifici està declarat en ruïna. Una 
finestra totalment pandejada demostra la irregular i 
alarmant distribució de les forces en els diferents 
elements estructurals i no estructurals. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de tres plantes, que forma cantonada. Es tracta 
d'un volum cúbic de gran contundència plàstica. Les 
façanes estan acabades amb un enlluït d'algeps moré. Als 
extensos panys de paret hi ha poques obertures, la major 
part de dimensions molt resuïdes. Només una porta i dos 
balcons –un en cada pis– són un poc més grans. Les 
baranes estan formades amb barrots verticals de ferro 
forjat. Cap obertura guarda relació amb les altres pel que 
fa a la igualdat de mesures o relació segons uns ploms o 
unes línies horitzontals. La disposició arbitrària en la 
façana accentua la sensació de volumetria elemental i 
geomètrica de l'edifici. També ho accentua, com és 
evident d'una forma definitiva, la coberta plana, que a 
l'exterior no s'acusa amb cap barana ni ràfec. El remat de 
la casa és una ratlla. 
 
CONTEXT 
 
Un poc més amunt d'aquest edifici comença el Raval de 
Sant Joan. Un arc sobre el carrer assenyalava l'entrada i 
rebia el nom de Porta del Raval. El Filet de Dins encara 
conserva alguns bons edificis d'arquitectura popular, 
encara que molts, com aquest, estan en un estat de ruïna 
formal o real. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquesta casa, com moltes altres del Raval de Sant Joan 
conserva pervivències molt fortes de les cases àrabs: molt 
poques obertures exteriors, cap voladís, colors blancs i 
ocres, volumetria d'una gran rotunditat cúbica, etc. Tot 
açò es fa més evident en aquest edifici per les 
poquíssimes finestres i pel remat sense cap afegit. Fins a 
la meitat del segle  XX perdurarà a Elx aquest tipus 
d'edifici (existent, d'altra banda, a tota la coMarca, 
especialment a Crevillent). Aquest exemple és un dels 
millors d'entre els pocs que sobreviuen en l'antiga 
moreria.  
 
CRONOLOGIA 
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Com a que els canvis que s'havien donat al Raval de Sant 
Joan foren pocs fins els anys 60 d'aquest segle, moment 
en el qual començà la substitució total dels edificis, pense 
que part de la construcció d'aquesta casa pot remontar-se 
al final de l'edat mitjana. En qualsevol cas, les 
modificacions posteriors serien molt abundants i degueren 
ser especialment importants al segle    XVII, després de 
l'expulsió dels moriscs. Actualment aquesta tipologia 
d'edificis i de sistemes constructius pot considerar-se 
irremissiblement perduda.  
 
Casa de pisos, carrer del Filet de Dins, núm. 21, 
cantonada amb el carrer de la Mare de Déu de la Llet. 
Relació amb l'entorn, que encara conserva una gran unitat 
formal i tipològica. Fotografia  del 1977. [p. 477, sup.] 
 
Casa de planta baixa, carrer de la Mare de Déu de la Llet, 
núms. 3 i 5, vist des del carrer del Filet de Dins. 
Fotografia  del 1977. [p. 477, inf.] 
 
Cases de planta baixa i pis, Carrer de la Mare de Déu de 
la Llet, núms. 6, 8 i 10, cantonada amb el carrer del 
Fossar. Fotografia  del 1977. [p. 478, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Mare de Déu de la 
Llet, núm. 19. Conjunt de la façana. Edifici destinat a la 
petita burgesia dels anys 20-30, adornat amb elements 
modernistes seriats. Fotografia  del 1977. [p. 478, inf.]
  
 
 
C-13 
DENOMINACIÓ: Casa de pisos 
EMPLAÇAMENT: Carrer de l'Abadia, núm. 7 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Primera meitat del segle  xiX 
 
UTILITZACIÓ 
 
Tot l'edifici sembla estar deshabitat. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles del 1982, amb el núm. D-1. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Es tracta d'un edifici entre migeres, amb façana de gran 
llargària, que per darrere dóna sobre un gran pati. Té 
planta baixa i dues plantes de pisos. La façana està 
composada simètricament i d'una forma ordenada. En la 
planta baixa hi ha un gran portal enmig i una finestra de 
grans dimensions a cada costat. A l'extrem nord, i fora de 
la composició, hi ha una porta menuda per a pujar als 
pisos. Tota la façana s'alça sobre un sòcol de tres filades 
de carreus. Les línies dels forjats i de l'acabament lateral 
de l'edifici estan reMarcades amb motllures d'algeps i 
amb sanefes de pintura blanca. Hi ha també motllures 
d'algeps pintades de blanc emMarcant-les. La resta del 
pany de paret en les plantes de pisos està pintada de color 
groc fosc, gairebé ocre. Els balcons tenen baranes de ferro 
forjat, molt ornamentades, especialment en el primer pis, 

de més categoria social. En la planta baixa hi ha dues 
grans finestres enreixades. 
 
CONTEXT 
 
El carrer de l'Abadia va en direcció nord-sud. Comença 
en el carrer de l'Àngel i s'acaba en la casa del cura de Sant 
Joan, darrere la qual està l'hort de palmeres que fou fossar 
dels moros. Té alguns edificis d'interès i conserva una 
certa unitat en les altures de cornisa. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici es pot situar en el període de transició entre 
l'habitatge neoclàssic per a una primera burgesia i 
l'habitatge romàntic. Per les seues característiques formals 
sembla possible que l'autor fos un professional, 
probablement un mestre d'obres dels que foren molt 
abundants a Elx. Tot plegat fa pensar que el seus habitants 
o destinataris eren una burgesia culta i acomodada, ja que 
no hi ha cap senyal nobiliari i, en canvi, el carrer de 
l'Abadia continuava el carrer dels Solars, nexe d'unió de 
gran importància entre la Vila i el Raval i lloc 
d'assentament important de la burgesia durant el s.  xiX. 
És destacable la simetria de la façana, la gran dimensió de 
les portes i la importància de l'ornamentació de la paret i 
de les obertures. Aiximateix destaca l'ús del color. Les 
parets exteriors pintades amb colors forts anaven a 
repetir-se amb diverses tonalitats en els edificis burgesos 
de tota la centúria. Són atípiques, en canvi, les baranes i 
les mènsules de les peanyes dels balcons, element de 
transició entre el barroc i el romanticisme. 
 
CRONOLOGIA 
 
Aquesta zona, anexa a la moreria pròpiament dita, era 
veïna o formava part del fossar àrab. Fou ocupada, segons 
Gozálvez, entre la segona meitat del XVIII i la primera 
meitat del s.  XIX. El solar que ens ocupa, justament al 
costat de la casa de l'Abadia, ja estava ocupat al plànol de 
Porras de finals del s. XVIII, però per les seues 
proporcions no sembla que aquest edifici siga un dels que 
Ramos diu que es feren (sense citar data) en tres de les sis 
tafulles del fossar àrab, per a tributar a la rectoria, i que 
Gozálvez situa a finals del set-cents. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 71, fig. 9. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Ramos, A.: Historia..., p. 526. 
 
Casa de pisos, carrer de l'Abadia, núm.7. Vista de 
conjunt. Fotografia  del 1977. [p. 481] 
 
Casa de pisos, carrer de l'Abadia, núm.7. Dettall dels 
balcons i de les motllures. Fotografia  del 1977. [p. 482, 
sup.] 
 
Casa de pisos, carrer de l'Abadia, núm.7. Detall de la 
petita porta de pujada als pisos i d'una de les magnífiques 
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reixes de la planta baixa. Fotografia  del 1977. [p. 482, 
inf.] 
 
Carrer de l'Abadia. Al fons està la casa del cura de Sant 
Joan, un mediocre edifici dels darrers anys. Hi devia 
haver una casa amb ferros forjats de gran interès, com els 
havia tot el Raval. Els edificis moderns segueixen un tipus 
d'habitatge subvencionat del pitjor gust i han convertit 
aquest barri en un suburbi de la ciutat. Fotografia  del 
1982. [p. 483, sup.] 
 
Casa de pisos, carrer de l'Abadia, núm. 16. Aquest és un 
dels edificis millors de l'arquitectura popular del Raval de 
Sant Joan, tant per l'elegant composició de la façana com 
per la presència de dues reixes de pit de colom. Fotografia  
del 1977. [p. 483, inf.] 
 
 
C-14 
DENOMINACIÓ: Fossar musulmà 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El petit hort de palmeres anomenat de Sant Joan està 
situat dins d'una illa de cases, entre els carrers de l'Aurora, 
del Rector, del Fossar i de la Mare de Déu de la Llet. 
Aquest hort són les restes de l'antic fossar de la moreria 
d'Elx. Com diu Ibarra, aquí tenien els àrabs el seu 
cementiri o fossar, "en l'hortet que és ara casa del Cura". 
Estava situat a llevant del barri i, en un principi, ocupà 
una extensió dues vegades superior a la que té actualment. 
Gozálvez suposa que la seua situació era la típica de les 
ciutats àrabs, entre la ciutat i els camins o séquies 
pròximes, que l'abastirien d'aigua. 
Amb motiu d'haver-se erigit en rectoria l'església de Sant 
Joan el 1602, al 1608 tots els terrenys del fossar passaren 
a ser propietat de la parròquia. Segons Ramos, li pertanyia 
a la rectoria de Sant Joan "la casa de l'Abadia i el 
cementiri antic dels moriscs, ara plantat de palmeres, que 
tenia sis tafulles, tres de les quals es van disposar per a fer 
cases que tributaren a la rectoria". Molt probablement la 
Urbanització d'una part del fossar àrab va originar el 
carrer de l'Aurora, que limità l'hort per llevant, i és un 
carrer curt entre el Filet de Fora i l'illa de cases del fossar. 
Els terrenys d'aquest carrer eren part dels que passaren a 
propietat del cura de Sant Joan el 1608. Gozálvez data 
l'ocupació d'aquests terrenys a llevant del fossar durant el 
període 1730-1760. Segons ell, el carrer de l'Aurora 
apareix ja al veïnat del 1761. Gozálvez suposa que els 
voltants del Filet de Fora es van compactar durant el 
darrer quart del segle     XVIII. Per a ell, les illes del sud, 
delimitades pels carrers del Rector, del Forn Fondo i de la 
Mare de Déu de la Soledat, denoten pel seu traçat una 
antiguitat major, i potser que siguen resultat de l'expansió 
del segle   XVI. El carrer de l'Aurora, segons Gozálvez, 
aparexeria el 1761 com a carrer Nou del Rector i al plànol 
de Porras el conjunt de les cases era anomenat barri del 
Rector. Al carrer de l'Aurora situa Ramos el 1800 la 
fàbrica d'àlgeps de Josep Diez i Tarí, una de les sis sense 
forn que hi havia a Elx. Per al tancament d'aquesta fàbrica 
dóna el 1891. El 25-04-1907, Ibarra cita entre les seues 
efemèrides l'existència de "les restes de l'ermita de 
l'Aurora", que no he vist citada en cap altre lloc. 

Per ponent, l'antic fossar àrab estava justament delimitat 
pel carrer del Fossar, que prenia el nom del cementiri veí. 
Aquest és un carrer llarg i estret que va en direcció nord-
sud, des del de la Mare de Déu de la Llet fins al carrer del 
Rector. Està molt destrossat per les noves construccions i 
el PPOR va preveure obrir-lo pel nord, cosa ja feta 
actualment a través dels solars. Aquesta dissortada 
obertura li llevà al Raval el tancament que és característic 
de l'Urbanisme àrab i potencià la seua conversió en un 
suburbi d'una pobra categoria ambiental. L'Ajuntament li 
canvià el nom al carrer del Fossar el 27-10-1915, posant-
li el del rei Amadeu I, que li havia otorgat a Elx el segle 
anterior (1871) el títol de ciutat. Dissortat canvi de nom. 
Poca cosa queda en l'actualitat del fossar, i ni tan sols de 
l'hort de palmeres. Encara al plànol de Gonzàlez del 1849 
estan pefectament dibuixats els tres bancals rodejats de 
palmeres de l'hort, així com un altre hortet en la mateixa 
illa, al nord, vora la replaceta dels Pontos. Després degué 
ser jardí dels cures. Devers el 1960 ho recorde com a jardí 
on, de tant en tant, feien cine. Més tard ho degué comprar 
l'Ajuntament, ja que actualment ho regenta el Municipi. 
Els anys 70 s'hi féu una guarderia enmig de l'hort, 
construcció absurda quan era un espai que devia haver 
estat sempre jardí. No s'hi feren excavacions 
arqueològiques ni tinc notícia que hagen aparegut restes 
en cap dels edificis dels voltants. Com a que és 
impossible la inexistència de testos en aquest lloc, tot fa 
pensar en la desídia de l'administració, i en la penúria 
cultural que aquest poble ha patit... i segueix patint, ja que 
el 1982 s'ha excavat un soterrani per ampliar la gaurderia, 
de nou sense cap excavació prèvia, i amb l'agravant 
d'unes quantes palmeres tallades per a entrar la 
maquinària. L'hortet, molt degradat, sobreviu només per 
aquest miracle que és la vida. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Gozálvez, V.: La ciudad..., p. 71.ç 
Ibarra, P.: Elche..., p. 157. 
—Historia..., p. 102. 
Ramos, A.: Historia..., p. 130, 526 i 614. 
—La industria..., p. 90. 
 
Hort de palmeres plantat damunt l'antic fossar àrab del 
Raval de Sant Joan. En l'actualitat és un jardí. Espatles del 
carrer del Fossar. Totes les cases són antigues i estan 
acabades encara amb algeps. Fotografia  del 1979. [p. 
486] 
 
Antic fossar àrab. Part posterior de les cases del carrer del 
Fossar. Fotografia  del 1977. [p. 487, sup.] 
 
Antic fossar àrab. Part posterior de les cases del carrer de 
l'Aurora. Fotografia del 1977. [p. 487, inf.] 
 
Carrer de l'Aurora, pany de paret de ponent. Les cases 
deshabitades anuncien la destrucció de la unitat 
arquitectònica d'aquest carrer, tranquil·líssim. Fotografia  
del 1977. [p. 488, sup.] 
 
Carrer de l'Aurora, pany de paret de llevant. Fotografia  
del 1977. [p. 488, inf.] 
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Carrer del Fossar, vista cap al sud. La continuïtat dels 
balcons i cornises era total. Fotografia  del 1977. [p. 489, 
sup.] 
 
Carrer del Fossar, vista cap al sud; al fons, tancant la 
perspectiva, el carrer del Rector. Fotografia  del 1972. [p. 
489, inf.] 
 
 
C-15 
DENOMINACIÓ: Cine Avenida 
EMPLAÇAMENT: Filet de Fora 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
Actualment la sala segueix utilitzant-se com a cine. Fou 
un dels cinemes més populars i més barats d'Elx, amb 
sessions de programes dobles, on s'anava per les 
vesprades amb el berenar i la beguda. Durant una 
temporada fou sala d'art i assaig, amb films de qualité; des 
de fa un temps es dedica a pel·lícules de pornografia 
blana. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Fou construït envaint una gran extensió 
dels horts de palmeres. Com tots els de la vorera de 
llevant del Filet de Fora, aquest edifici està subjecte des 
del Pla General del 1962 a una Ordenació Especial que no 
s'ha fet mai.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Sala de grans dimensions, d'una altura equivalent a la de 
planta baixa i pis. Exteriorment destaca la façana al Filet 
de Fora, doncs la resta de les parets exteriors, encara que 
no són migeres, estan tractades com a tals. La façana, 
reculada respecte al carrer, està ordenada al voltant d'un 
eix de simetria. La planta baixa, amb l'entrada enfosada, 
té un pòrtic davanter o vestíbul exterior amb dues 
columnes i uns arcs que simulen ser deprimits. 
L'escalinata que hi ha per arribar al pòrtic li dóna una 
certa monumentalitat a l'edifici. El primer pis està centrat 
per un mirador de poca volada i finestres laterals. Totes 
les obertures estan adornades amb motllures al seu 
voltant. La façana s'acaba amb una cornisa que amaga la 
coberta posterior a dues vessants, amb teula plana. El 
vestíbul, amb dues columnes exentes, tenia un deliciós 
xapat de manises, com també els comuns, amb una 
decoració de marbre i manises de colors blanc i negre. 
L'interior consta de platea i tribuna (que anomenàvem 
baix o preferència i dalt, general o galliner, 
respectivament). Aquest interior és un simple espai 
prismàtic, que té una interessant decoració d'escaiola a les 
parets i al sostre, desafortunadament pintada de blau fosc. 
 
CONTEXT 
 
El cinema fou edificat damunt d'un tros de l'hort de 
Borreguet, perfectament visible als plànols del s. XIX, 
amb la corresponent tala de palmeres prèvia. Com a que 

des del 1962, l'edificació a la part de llevant del Filet de 
Fora quedà aturada, és actualment una zona que conserva 
–encara que deshabitada i ruïnosa– tota la seua edificació 
de cases de planta baixa i pis del segle  xiX i primera 
meitat del  XX. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquest un edifici eclèctic que, malgrat ser un cinema 
de barri, està més a prop de la tipologia de cines de 
principi de segle, com el Kursaal, que del funcionalisme 
dels altres cines de l'eixample com l'Ideal o el Central. 
Sorprén la seua riquesa ornamental i material, tant les 
escalinates de granit artificial i les curves i motllures 
exteriors, com les manises del vestíbul i les escaioles de la 
sala. La façana és d'una composició deliciosa amb les 
seues columnes, pilastres, angles arrodonits i portes de 
fusteria contínua. Formalment, el cinema remet a 
l'eclecticisme dels anys 20 i 30 anteriors a l'aparició del 
moviment modern, ja que de les ensenyances d'aquest no 
hi ha cap rastre, com tampoc del castissisme ortodoxe de 
postguerra. 
 
CRONOLOGIA 
 
La datació és incerta, doncs encara que formalment i per 
la seua arquitectura sembla ser devers el 1930, deu 
tractar-se d'un revival de postguerra devers el 1945-1950. 
F. Sánchez, que treballà amb Santiago Pérez i Aracil, em 
diu que l'obra és de cap al 1950, i que l'autor fou aqueix 
arquitecte. Devers el 1979 se li féu una important 
reforma. Es destrossà part del xapat interior i la sala fou 
tota pintada de blau marí. 
 
Cinema Avenida, carrer del Filet de Fora. Vista de 
conjunt i detall de la façana, una bona mostra 
d'arquitectura eclèctica del segon quart de segle. 
Fotografies  del 1978. [p. 492] 
 
 
C-16 
DENOMINACIÓ: Filet de Fora i replaceta dels 
Pontos 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El Filet de Fora és l'eix que limitava per llevant l'Elx 
antic. Té direcció nord-sud i el seu traçat coincideix amb 
el del cardo maximus de la centuriació romana del Camp 
d'Elx, que seguia la pendent natural del terreny. Encara 
que el nom de Filet de Fora només inclou el carrer que va 
des de la Porta de la Morera (al barri del Salvador) fins el 
barri de la Tripa (ja en l'extrem sud d'Elx), el cardo romà 
continuava cap al nord amb l'Almòrida, el pont dels 
Ortissos i el camí dels Molins, i cap al sud per la carretera 
de Dolors fins a l'Alcúdia, conforme mostra Gozálvez. 
El Filet de Fora rebé els noms oficials d'Ernest Martínez, 
Eugeni d'Ors i Fra Luis de León. Entre els dos primers hi 
ha una petita plaça triangular coneguda popularment com 
replaceta dels Pontos i oficialment com a del Dr. 
Esquerdo. Aquí s'ajunten el carrer dels Blanquers, que ve 
dels horts de palmeres, per llevant, i el carrer de l'Àngel 
per ponent, límit nord de la Moreria. La replaceta dels 
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Pontos és triangular i tota la part del sudoest, devers on 
està el Fossar, era encara un hort de palmeres als plànols 
de meitat del s.  xiX. Hi havia enmig de la plaça una 
xicranda, un quiosc de revistes i algunes faroles. Ara 
només hi queda l'arbre, i una illa embaldosada. Tota la 
resta és asfalt i espai per a l'automòbil. I és una llàstima, 
ja que és una interessantíssima ampliació de l'espai del 
Filet de Fora, pervivència d'antics traçats i encreuaments 
de camins. 
Ni la replaceta dels Pontos ni el Filet de Fora tenen un 
especial interès arquitectònic. Abans que desaparegueren 
els horts que els envoltaven, degueren ser una de les 
entrades més formoses d'Elx, amb horts als dos costats en 
bona part del seu traçat. Tanmateix, el barri de la Tripa al 
sud, es féu sobre l'hort homònim durant el primer quart 
d'aquest segle, i tots els horts de llevant –d'una forma 
especialment trista i vergonyosa el de la Porta de la 
Morera– anaren assecant-se i desapareixent. Actualment, 
encara en queden alguns en bon estat darrere l'edificació. 
Les cases d'aquest carrer eren d'una o dues plantes, com 
ho són encara les de la façana de llevant, on una 
disposició Especial del Pla General del 1962 impedí la 
renovació Urbana, encara que no la destrucció i l'abandó. 
En la vorera de ponent, la renovació Urbana ha estat 
desmesurada i actualment els protagonistes són edificis de 
6 o 7 plantes totalment anodins. 
Allò que segueix interessant del Filet de Fora i la 
replaceta dels Pontos és el seu plantejament urbà, ple de 
vida, de molèsties per al trànsit de vehicles, de voravies 
amples i generoses, de parets altes que tanquen els horts i 
on hom posava molts anuncis de cine abans que l'alcalde 
prohibís enganxar cartells impresos a les parets de la 
ciutat. El Filet de Fora era un dels carrers populars d'Elx 
que encara conserva les llambordes i molts tallers artesans 
i magatzems i el cine Avenida, i per on passava l'autobús 
núm. 1, un dels més antics d'Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
1811 
El director de la Reial Fàbrica de pòlvora d'Elx es dirigí a 
l'Ajuntament. Es queixava que quan escuraven o 
netejaven les séquies deixaven la brossa enmig dels 
carrers, cosa que ell havia vist en el Filet de Fora, que 
estava "ple de ronya des de la plaça d'en Pere Mira fins a 
l'hort del Cagón, i també en la porta de la Morera". 
També es queixava de que regaren els carrers, cosa que 
"hom practica quotidianament a la vegada o abans 
d'agranar els carrers els operaris de la Reial Fàbrica". Diu 
que amb aquestes pràctiques es dificultava la fabricació 
de salnitre, i s'alterava la naturalesa de la pols que 
acostumaven a tenir els carrers d'Elx pel continu trànsit. 
Aquesta pols era arreplegada per a extraure'n el salnitre, 
necessari per a la fabricació de pòlvora. 
1859 
Al plànol de Coello s'anomenava plaça de la Carretes a la 
replaceta dels Pontos. El primer topònim feia referència a 
les carretes que s'aturaven quan venien del camp portant 
productes agrícoles. El segon topònim a la família 
homònima d'Elx. 
1880 

Segons Gozálvez, la replaceta dels Pontos apareix com a 
plaça de Pere Mira, filàntrop il·licità que donà diners per 
a fer una escola de pàrvuls a Elx. 
1903 
En la casa d'un tal Cerdà, de la replaceta dels Pontos, 
trobà Ibarra aquest any diversos pitorros de botijons 
àrabs. 
1905 
Els veïns de la plaça de les Carretes, del barri de Conrado, 
de la porta de la Morera i del barri de Sant Jeroni 
denunciaren a l'Ajuntament la pelliseria o colleria de 
Josep Chinchilla, per la roïna olor que feia. Diu que 
aquest home era talabarder i es dedicava a fer albardes, 
colleres, etc. amb materials que ell mateix assaonava. 
1912 
El 17 de juny, l'Ajuntament acordà que la plaça de les 
Carretes s'anomenaria del Dr. Esquerdo. Josep Mª 
Esquerdo i Zaragoza (la Vila Joiosa 1842-Madrid 1912) 
fou metge i polític. Va ser un dels introductors de la 
neuropsiquiatria a l'Estat Espanyol. Fundà el sanatori 
mental de Carabanchel i un altre a la Vila Joiosa. Milità 
en el partit Progressista. Formà part de la candidatura de 
la coalició republicana-socialista i fou diputat. 
1928 
El Elche del 7 d'octubre protestava perquè diu que, en 
ploure, el carrer de la Porta de la Morera es feia 
intransitable. "En aquest carrer només hi ha una voravia, 
per què no es fa la que manca? Ja sabem que els edificis 
són pocs i que gairebé tot és hort, però en idèntiques 
condicions està el carrer del barri de Sant Jeroni, més poc 
cèntric, i fa anys que té allò que demanem”. Durant els 
anys 20 foren nombroses les protestes a la premsa local 
pel roïn estat de les voravies i de la calçada del Filet de 
Fora, que sembla que en ploure es convertia en un 
fanguissar. 
1931 
Aqueix any es va canviar el nom del carrer anomenat de 
la Porta de la Morera pel d'Ernest Martínez. Aquest carrer 
és el tram de més al nord del Filet de Fora. El 3 de maig, 
el periòdic La Defensa anunciava "un grandiós festival en 
honor del malaguanyat i inoblidable il·licitanista Ernest 
Martínez". Diu que hom havia de glossar els assumptes 
d'interès local on havia intervingut, sobretot en l'empresa 
de Nuevos Riegos el Progreso. Ernest Martínez i Riviere 
era un pèrit industrial i electricista. Es dedicà a projectar i 
dirigir tota classe de projectes industrials, especialment de 
maquinària i hidràulica. 
1936 
Del mes de novembre és el "Projecte de pavimentat i 
alineacions del carrer d'Ernest Martínez, la plaça del Dr. 
Esquerdo i l'avinguda dels Llauradors". Aquesta avinguda 
dels Llauradors devia ser el tram central del Filet de Fora, 
anomenat després d'Eugeni d'Ors. Encara que no tenim 
notícia de l'execució d'aquest projecte, es degué fer abans 
que s'acabàs el segon quart de segle, probablement encara 
en temps de guerra. D'aleshores són les amples voravies 
de llevant del Filet de Fora, les altes parets d'algeps i els 
deliciosos farols amb peu de formigó armat i lluminària 
de vidre. 
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Replaceta dels Pontos o de les Carretes, vista des del sud. 
Són destacables les faroles de formigó de meitat de segle, 
d'un elegant disseny, i el quiosc de premsa, tot ell de 
pedra; avui ja no existeixen. Tampoc les altures del 
conjunt són les mateixes, ja que la renovació Urbana de la 
zona ha estat molt intensa els darrers 10 anys i totes les 
cases de la plaça i de l'immediat carrer de l'Àngel han 
estat derrocades. Fotografia  del 1972. [p. 497, sup.] 
 
Filet de Fora i replaceta dels Pontos, façanes de llevant. 
Una ordenació especial no realitzada mai, impedí la seua 
destrucció. Immediatament darrere d'aquestes façanes està 
l'hort de Borreguet. Fotografia  del 1979. [p. 497, inf.] 
 
Cases de pisos, carrer Filet de Fora. Fotografia  del 1977. 
[p. 498, sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer del Filet de Fora. Vista 
de la façana de llevant, des del sud. Darrere d'aquestes 
cases estan els horts de palmeres. Mercè a una ordenació 
especial mai no feta, estan encara en peu totes les cases, 
datables a principi de segle, encara que l'ocupació 
d'aquest espai, veí del Raval de Sant Joan, és del segle     
XVIII. Fotografia  del 1977. [p. 498, inf.] 
 
Edifici de vivendes, carrer del Filet de Fora, núm. 13. 
Conjunt de la façana, de color mangra. Fotografia  del 
1977. [p. 499, sup.] 
 
Filet de Fora, vista cap al sud, només eixir de l'Almòrida. 
L'hort de l'esquerra és el de la Porta de la Morera, un hort 
destrossat i abandonat que actualment s'utilitza per a fer 
pràctiques d'auto-escola. Els fanals ja no existeixen. 
Fotografia  del 1972. [p. 499, inf.] 
 

La Vila i el Raval d'Elx: Arquitectura i Urbanisme, (vol. 2 
de Guia de l'arquitectura i l'Urbanisme de la ciutat d'Elx), 

Alacant, ed. Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1999, 504 
p., ISBN 84-7784-355-4. 
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