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ZONA D. MIGDIA I LLEVANT DE LA VILA 
 
D-1 Plaça de Baix 
D-2 Casa de pisos. Plaça de Baix i carrer del Salnitre 
D-3 Casa de pisos. Carrer del Salnitre, plaça de Baix, 

núm. 10, i carrer del Carme, núm. 2 i 4 
D-4 Casa de pisos. Plaça de Baix, núm. 3, i carrer del 

Carme 
D-5 Casa de pisos. Plaça de Baix, núm. 8, i carrer de 

la Troneta 
D-6 Casa dels comtes de Torrellano. Plaça de Baix i 

carrer de la Troneta 
D-7 La Corredora 
D-8 Casa de pisos. Corredora, núm. 1, i plaça de Baix 
D-9 Casa de pisos. Corredora, núm. 2, i plaça de Baix 
D-10 Casa de pisos. Corredora i carrer de la Victòria, 

núm. 3 
D-11 Casa de pisos. Corredora, núm. 10, i carrer de la 

Pescateria Vella, núm. 1 
D-12 Hospital de la Caritat de la Corredora 
D-13 Casa del Ciri. Corredora i carrer del Trinquet, 

núm. 1 
D-14 La Casa Alta. Carrer Ample, núm. 1, Corredora i 

carrer del Trinquet 
D-15 Casa de pisos. Corredora, núm. 30 
D-16 Casa de pisos. Corredora i carrer del Comte, 

núm. 1 
D-17 Casa Lucerga. Corredora, núm. 49, i carrer del 

Comte, núm. 2 
D-18 Casa Macià. Corredora, núm. 38, i carrer 

Empedrat 
D-19 Casa-palau de Jordi Joan i Santacília. Corredora i 

carrer del Pont dels Ortissos, núm. 7 
D-20 La Glorieta 
D-21 Edifici de la Coral Ilicitana. Glorieta i carrer 

Empedrat 
D-22 Casa de pisos. Glorieta, núm. 6, i carrer dels 

Arbres, núm. 15 
D-23 Carrer del Comte 
D-24 Carrer del Trinquet 
D-25 Cinema Capitolio. Carrer del Trinquet 
D-26 Carrer Ample 
D-27 Casa de pisos. Carrer Ample, núm. 6 
D-28 Casa de pisos. Carrer Ample, núm. 7, i carrer del 

Trinquet 
D-29 Casa de pisos. Carrer Ample, núm. 9, i carrer del 

Trinquet  
D-30 Casa Asencio. Carrer Ample, núm. 20, i plaça de 

la Mercè 
D-31 Almodí. Plaça de la Mercè 
D-32 Plaça de la Mercè 
D-33 Plaça de les Eres de Santa Llúcia 
D-34 Casa de la Mútua. Plaça de les Eres 
D-35 Casa de Gómez. Plaça de les Eres 
D-36 Convent de la Mercè. Plaça de les Eres i carrer 

del Parador de Tadea 
D-37 Carrer del Parador de Tadea 
D-38 Casa de pisos. Carrer del Parador de Tadea, núm. 

7 
D-39 Carrer del Pont dels Ortissos 

D-40 Casa de planta baixa i pis. Carrer del Pont dels 
Ortissos, núm. 8 

D-41 Casa dels Roca de Togores. Carrer del Pont dels 
Ortissos, núm. 9 

D-42 Casa de pisos. Carrer del Pont dels Ortissos i 
avinguda d'En Joan Carles I, núm. 1 

D-43 Plaça del Pinyó 
D-44 Casa de pisos. Plaça del Pinyó, núm. 1 
D-45 Teatre Llorente i Casa del Poble 
D-46 Casa i fàbrica. Plaça del Pinyó, núm. 9 
D-47 Carrer Empedrat 
D-48 Seu Social del Progrés. Carrer Empedrat i plaça 

del Pinyó 
D-49 Casa de pisos. Carrer Empedrat, núm. 11 
D-50 Carrer dels Arbres 
D-51 Cinema Gran Teatre i Casino. Carrer dels Arbres 
D-52 Casa de pisos i botiga. Carrer dels Arbres, núm. 

2, i carreró de Madrid 
D-53 Carrer de la Pescateria Vella 
D-54 Casa de pisos i botiga. Carrer dels Arbres, núm. 

1, i carrer de la Pescateria Vella, núm. 1 
D-55 Carrer de la Troneta 
D-56 Casa de pisos i farmàcia. Carrer de la Pescateria 

Vella, núm. 4, i carrer de la Troneta, núm. 11 
D-57 Casa de pisos. Carrer de la Troneta, núm. 8 
 
Zona D. Migdia i llevant de la vila [p. 1.017] 
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ZONA D. MIGDIA I LLEVANT DE LA VILA 
 
La zona del migdia i llevant de la vila està formada pels 
carrers immediats als llenços de muralla que definien la 
Corredora, el carrer del Trinquet i la plaça de les Eres de 
Santa Llúcia. Bàsicament s’estructura al voltant de dos 
eixos: un és la Corredora, aproximadament en sentit est-
oest, que travessa la plaça de Baix i la Glorieta, i al sud 
del qual, paral·lels, trobem els carrers dels Arbres i de la 
Troneta. L'altre eix va de nord a sud i ve definit per un 
fragment del cardo maximus de la centuariació romana 
(carrers del Pont dels Ortissos i de la Porta d'Alacant); en 
el mateix sentit, i situats entre aquest eix i la vila, estan 
els carrers del Trinquet, Ample i del Comte, que 
desemboquen en el conjunt format per la plaça de la 
Mercè i la plaça de les Eres. 
La vila va créixer enllà de la muralla cap a llevant i cap a 
migdia. Cap a ponent estava la rambla i cap al nord, els 
horts. La rambla era una barrera definitivament 
infranquejable. Pel que fa als horts, habitualment s'ha 
considerat que aquests impossibilitaven l'eixample per 
aquest costat, ja que tant l'hort anomenat del Colomer 
com l’anomenat de la Mare de Déu foren deixats en 
vincle perpetu a la Mare de Déu de l'Assumpció pel seu 
propietari Nicolau Caro el 1661. Però aquest motiu ens 
sembla insuficient perquè es formàs la barrera que fins 
avui mateix ha impedit l'edificació cap al nord. Pensem 
que més aïna cal pensar en determinacions urbanístiques, 
ja que el clero, administrador d'aquests béns, no devia 
tenir cap problema econòmic ni moral a tallar horts per 
construir-hi barris, com ho demostra l'hort del Clero, tallat 
per la parròquia de Santa Maria el segle XVIII per a fer el 
barri de les Illetes. Probablement era més important la 
influència del Raval i de l'església del Salvador, al sud, i 
la del convent dels mercedaris, a l'est, per a dirigir en 
aquest sentit l'eixample de la vila durant l'edat moderna, 
sempre omplint els intersticis urbans que romanien sense 
edificació. 
Segons Gozálvez, l'abandó de les cases de l'interior del 
recinte murat féu que l'Elx cristià s'eixamplàs, però no al 
voltant de la Pobla de Sant Jordi o de l'església del 
Salvador, sinó al voltant de la muralla de la vila, com a 
mesura de defensa. El convent de Santa Llúcia, a llevant, i 
la gran importància urbana del camí d'Alacant foren els 
elements urbans afavoridors del creixement cap a l'est. 
Tanmateix, l'efecte d'aquesta atracció degué quedar 
reduït, segons Gozálvez, pel pes que representaven, cap al 
sud, la Moreria, la Pobla de Sant Jordi, la parròquia del 
Salvador i l'eixida cap a Oriola. 
Encara que aquesta zona pertanya històricament a les 
parròquies de Santa Maria i del Salvador, i que no haja 
tingut mai identitat com a barri independent, l’hem 
considerada de forma individual a partir de criteris 
arquitectònics, amb els quals sí que ofereix una clara 
unitat urbana i edilícia. En efecte, al migdia i al llevant de 
la vila es donaren les primeres experiències burgeses de 
ciutat, a final del segle XIX i a principi del segle XX. És 
aquí on es produeix l'arquitectura típica dels 
eixamplaments urbans del segle XIX, mentre que 
l'eixample urbanístic pròpiament dit, a l'altre costat del 
riu, es destinava a les classes baixes, i tenia, per tant, una 
arquitectura pobra, de caràcter tradicional. En aquesta 

zona, en canvi, trobem les tres places on s’inauguraren a 
Elx els tipus urbans burgesos que feren fortuna a 
l'Espanya de final del segle XIX: la plaça de Baix, la 
Glorieta i les places de la Mercè i de les Eres. Jardins i 
passeigs, parterres i arbres, bancs i fonts, reixes i fanals: 
tots els elements de l'urbanisme burgès del tombant de 
segle es van concentrar en aquests tres espais urbans de 
primera categoria, els únics que hi hagué a Elx fins a la 
meitat del segle XX, quan es féu el Parc Municipal. 
Els edificis d’aquests carrers són en la seua major part 
dels segles XIX i XX, i constitueixen una bona mostra, ben 
conservada, de l'eclecticisme, el romanticisme, el 
modernisme i el racionalisme a Elx. És significatiu que 
aquestes obres, que en altres ciutats apareixen en un 
eixample de nova planta (regular i pensat a priori), a Elx 
ocupen una zona de renovació urbana i d'ompliment dels 
intersticis que romanien buits en la trama antiga. Aquest 
fet lleva part de la contundència que podria haver tingut 
aquesta arquitectura, com la llevà també a l'eixample 
traçat totalment de nova planta enllà el pont Nou. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
—GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 44-45. 
 
Ocupació extramurs de la vila murada cap al migdia 
segons el plànol de Fuentes. El núm. 17 és la plaça de 
Baix; i el 27, la Corredora. La plaça de Baix encara no 
estava oberta per la part de ponent, la qual cosa es féu en 
obrir la nova carretera d’Alacant a Múrcia. Hom hi pot 
veure els carrerons que parteixen del carrer dels Arbres en 
direcció al Raval de Sant Joan; d'esquerra a dreta: el 
carrer del Carme, el carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, un carreró que avui no té nom, el carrer de 
Sant Isidre, el carrer del Salvador, el carreró de la 
Bodega, el carrer de Santa Bàrbara, el carrer de la Mare 
de Déu de la Pedra (desaparegut fa temps), un carreró que 
continuava el carrer de les Monges (desaparegut fa uns 
quants anys) i, ja fora del plànol, el carreró de la Figuera, 
vora el Gran Teatre. Tots aquests carrers, d'un traçat 
característic, formaven part, segons Gozálvez, del sistema 
defensiu extramurs que els cristians utilitzaven per a 
lliurar-se dels atacs dels moros del Raval de Sant Joan. 
L'urbanisme dels darrers cinquanta anys ha fet 
desaparèixer completament aquest entramat urbà. 
FUENTES, J.: Memoria... (1887), p. 225 i plànol annexe. 
[p. 1.020] 
 
Estructura urbana extramurs de la vila, segons Gozálvez. 
Els eixos en direcció est-oest (Baix-Corredora i Troneta-
Arbres) contrasten amb els atzucacs en direcció nord-sud. 
El tipus d'ocupació arquitectònica també és molt diferent. 
Mentre la Corredora i el carrer dels Arbres foren ocupats 
per l'alta burgesia (palaus barrocs, grans edificis 
modernistes primer, racionalistes després), el barri del 
Salvador quedà per a una petita burgesia comercial i 
artesana (arquitectura i modernisme populars). 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 7, p. 46. [p. 1.021 sup.] 
 
La vila murada i els seus voltants, segons Gozálvez. 
Extramurs quedaven dos importants convents: el de la 
Mercè i el de Santa Clara (més correcte seria dir, 
respectivament, el de Santa Llúcia i el de l’Encarnació). 
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Dues places configuraven els espais públics més 
importants enllà de la muralla: la plaça de Baix i el 
passeig de les Eres. A final del segle XIX, aquest itinerari 
es complementà amb la creació de la Glorieta. Aquesta 
part de la ciutat era, al llarg dels segle XIX i XX, el territori 
de l'alta burgesia i, per tant, fou on se’n feren les millores 
i els canvis urbans més importants. GOZÁLVEZ, V.: La 
ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 1.021 inf.] 
 
Parcel·lari de la zona a llevant de la vila, crescuda al 
voltant de l'eixida cap a Alacant i centrada pel convent de 
la Mercè, fundat sobre un bany àrab. AME, NO i SP, 
Parcel·lari d’Hisenda; original a E: 1/1.000. [p. 1.022] 
 
Parcel·lari de la zona fora de les muralles, al sud-est de la 
vila, on l'element central era el convent de Santa Clara, 
convertit en Glorieta després de l’enderroc a final del 
segle XIX. AME, NO i SP, Parcel·lari d'Hisenda; original 
a E: 1/1.000. [p. 1.023] 
 
Fragment del plànol Elche, de Marín (1980). S'hi veu 
l'eixample a llevant de la vila, on destaquen la plaça de les 
Eres i el convent de Santa Llúcia, graciosament 
esquematitzat. S’hi distingeix també l'evocació de la casa 
de Gómez derrocada el 1982. [p. 1.024] 
 
Fragment del plànol Elche, de Marín (1980). Hi està 
dibuixat l'eixample a migdia de la vila i el barri del 
Salvador. S’hi poden distingir la Glorieta, la Corredora, el 
carrer del Salnitre i la Llongeta de la Plaça de Baix, a la 
casa dels comtes de Torrellano. [p. 1.025] 
 
Zona de llevant de la vila, centrada pel passeig de les Eres 
i el convent de Santa Llúcia. Fotoplànol del 1952. [p. 
1.026 sup.] 
 
Vista aèria de la zona de llevant de la vila, devers el 1955. 
S’hi veuen el passeig de les Eres, la casa de la Mútua i la 
casa de Gómez. [p. 1.025 inf.] 
 
La vila murada i els eixamples de llevant i de migdia, 
amb els barris de la Barrera, de Sant Miquel, de les 
Patades, etc., i el Salvador. Fotografia aèria devers el 
1975. [p. 1.027] 
 
Vista des de ponent de l'eix format per la plaça de Baix i 
per la Corredora. Al fons es distingeix la Glorieta i, a mà 
dreta, el carrer dels Arbres. Continuant la direcció del 
pany de paret sud de l'Ajuntament, s’hi pot seguir la 
trajectòria de la muralla. Fotografies devers el 1955 i el 
1960. [p. 1.028] 
 
Extrem sud-oest de la vila murada, amb el Pont Nou en 
primer terme. Cap a la dreta s'estenien els primers 
eixamples, que s'ajuntaven amb el barri del Salvador. 
Aquesta imatge urbana pretenia ser protegida pel Pla de la 
Vessant. Fotografia del 1982. [p. 1.029] 
 
 
D-1 
DENOMINACIÓ: PLAÇA DE BAIX 
 
La plaça de Baix està situada a la part de fora de la torre 

del Consell, vora l'extrem sud-oest de la vila murada. Pel 
costat de llevant hi ha la Corredora i pel costat de ponent, 
la rambla i el pont Nou. Fa de nexe d’unió de la vila, al 
nord, del barri del Salvador, al sud, i de l'eixample del 
Pont Nou, a ponent. 
La forma de la plaça de Baix és rectangular, allargada en 
sentit est-oest. Gairebé tot el pany de paret del nord està 
ocupat per l'edifici de l'Ajuntament, centrat per la torre 
del Consell, sota la qual es troba la Llonja, que dóna accés 
a l’antiga vila. A l'extrem nord-est hi ha la torre de la 
Vetlla, sobre la qual es troben el rellotge i les figures de 
Calendura. Al pany de migdia hi ha bons edificis 
romàntics, eclèctics i racionalistes, a més d'una casa 
pairal. 
La plaça de Baix segueix sent el centre cívic d'Elx. Té 
amples voravies on la gent pren el sol, parla i fa negocis, 
o fa cua per pagar els rebuts municipals. En aquesta plaça 
es troben el Municipi i les oficines principals de la 
majoria dels bancs. S’hi féu la fira de Sant Andreu i el 
mercat durant molts segles i s’hi fa encara el mercat de la 
palma blanca per al Diumenge de Rams, el dissabte 
anterior a la festa. En la plaça de Baix, cada Divendres 
Sant es trenca el guió de les processons de Setmana Santa 
davant de la Mare de Déu de les Bombes; s’hi han fet 
discursos, proclamacions, bans i pregons; s’hi han 
commemorat constitucions, repúbliques i victòries; s’hi 
pregonen les festes i s’hi posen tribunes especials per a 
desfilades, processons i cavalcades; també s’hi menja el 
raïm de la nit de Cap d'Any. 
La porta de Guardamar prengué importància, segons 
Gozálvez, amb l'edificació de la torre del Consell el 1441 
i amb la ubicació de la Sala Capitular. Açò féu 
concentrar-s’hi al voltant les dues places majors: la plaça 
de la Fruita o de Dalt, dins la vila, i la plaça Major o de 
Baix, fora d’aquesta. Durant tota l'edat mitjana, el mercat 
d'Elx es va fer a la plaça de la Fruita, però a mesura que 
s’anà desplaçant la població fora de les muralles, cap al 
sud, es traslladà a la plaça de Baix, on perdurà fins al 
segle XIX, encara que la venda d'alguns productes fou 
traslladada a les places de les Barques, de l'Espart i de la 
Mercè. Quan s'obrí al trànsit de carretera la plaça de Baix, 
van sorgir-hi dificultats i s'hagué de traslladar el mercat 
en un altre lloc cèntric: la plaça Nova o del Mercat, 
creada amb l'enderroc d'algunes cases, i que ara ocupa 
l’enorme edifici de la pescateria.* S'hi arribava pel carrer 
de la Victòria, obert sobre la muralla per tal d’enllaçar el 
nou mercat amb la Corredora i amb la Pescateria Vella. 
Des de la seua creació, la plaça de Baix fou un lloc de 
poder, i el seu urbanisme és conseqüència de ser el centre 
del poder civil. En diverses ocasions hi ha hagut arbres 
plantats en les voreres, els quals han estat tallats 
sistemàticament. Actualment hi ha dues palmeres vora la 
torre, abans d'entrar a la Llonja, i uns quants ficus per les 
voravies, que fan bonic.* També hi ha bancs de ferro fos i 
de fusta. 
 
TOPONÍMIA 
 
Popularment, la plaça de Baix ha rebut sempre aquest 
nom (dit plaça i baix). Aquesta ha estat i és encara la 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 
* Aquests arbres van ser arrancats el 1995. 
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denominació viva i popular tradicional a Elx i és el nom 
que li és propi. Tanmateix, durant l'edat moderna, se 
l'anomenà oficialment plaça Major; també fou plaça de la 
Constitució i Ramos l'assenyala —cosa que tinc per 
errònia— com a plaça del Mercat d'Abastiments. El 
franquisme la dedicà al Generalísimo (Francisco Franco) 
i, abans, del 1931 al 1939, havia estat plaça de la 
República. Per fortuna, quan el 1979 l'Ajuntament 
democràtic començà a llevar de la toponímia urbana els 
noms de la Segona Dictadura, fou retornat a la plaça de 
Baix el seu nom, el nom amb què sempre l'ha anomenada 
el poble d'Elx, el nom original i popular que sempre 
hauria d’haver tingut oficialment. 
 
CRONOLOGIA 
 
1322 
D'aquest any és un privilegi de Jaume II que instituïa a 
Elx la fira de Sant Andreu, la qual, segons Gozálvez, 
tingué gran importància a final del segle XVIII. Es feia a la 
plaça de Baix, anomenada plaça Major, i pels carrers 
veïns, si més no, des del segle XIV fins al segle XVIII. Hi 
ha algunes fotografies d'aquesta celebració devers el 
1900. 
1381 
Segons Ramos, el 17 d'agost el Consell decidí que es 
tornàs a celebrar el mercat d'Elx, i acordà que es fes en la 
"plaça de Fora", davant de la porta de la Vila. (Suposem 
que el cronista volia referir-se a la porta de Guardamar, 
no a la que està vora la Calaforra). 
segle XV 
Segons Ibarra, durant aquest segle les forques estaven 
plantades en la que anomena "plaça de la Vila". No sabem 
si es referia a la plaça de Baix, ja que hi ha notícies que 
les situen vora la Calaforra. 
segle XVI 
Segons Gozálvez, la plaça Nova, referint-se a la plaça de 
Baix, consta amb aquest nom des del segle XVI. 
1529  
Segons Gozálvez s’hi va derrocar una casa per a 
urbanitzar la plaça de Baix. 
1595 
El Consell manà que algunes cases de la plaça Major 
fossen derrocades i igualades amb la plaça. Devia haver-
hi grans desnivells, pot ser algun petit barranc. És 
possible que es tractàs d’obres per a terraplenar la plaça i 
que les restes arqueològiques descobertes el 1981 al nord-
oest de la plaça durant la construcció d’un transformador 
subterrani, i que corresponien a cases, siguen restes dels 
edificis derrocats al segle XVI.  
Des d'aquest any, la Troneta, o Llongeta de partir l'aigua 
es va establir en un racó de la plaça de Baix (en l'angle 
sud-est), enfront de Calendura, sota un dels arcs del pòrtic 
de la plaça. 
1601 
El 5 de juliol, segons Ramos, Joan de Villaquirant 
demanà que s'enderrocassen certes cases per a formar una 
gran plaça d'armes i formar un esquadró. Diu que ja es va 
parlar de la possibilitat de fer un pont per a enllaçar amb 
el Pla, amb la qual cosa "milloraria molt la Vila". Per a 
Ibarra, "la plaça Major no ho fou fins l’any 1601", quan el 
Consell del 25 (no del 5) de juliol, acordà "derrocar unes 
cases i fer una plaça d'armes formant un esquadró". 

Gozálvez ho interpreta dient que aquest any "el Consell 
transformà a fons la plaça de Baix". 
1714 
Blai Gonzàlez fou autoritzat a celebrar "dues corregudes 
de bous a mort", sota certes condicions, a la plaça de 
Baix. 
1718 
El tal Blai Gonzàlez tornà a solicitar fer corregudes de 
bous a la plaça de Baix. 
1741 
Ja l'anomenaven plaça Major, segons Ramos. 
En capítol del 7 de març s'autoritzà "la construcció dels 
arcs de la plaça de Baix, amb un arc major que la 
comunicàs amb el carrer de la Troneta". Ramos diu que 
no s’hi podia interrompre el pas, però podien fer-s’hi 
habitatges sobre els arcs. Per a Gozálvez, aquest any, 
després de diversos intents, Joan Vaïllo de Llanos 
aconseguí permís per a allargar el pòrtic de sa casa fins al 
cantó de l'eixida de Troneta i construí l'arc i la cambra 
corresponent damunt de la Llongeta.  
1745 
L'Ajuntament acordà que es tancàs la Troneta amb 
balustres. 
1757 
Una de les notícies més curioses sobre l'ús de l'espai 
públic és la relacionada amb l'activitat dels salnitrers, que 
ja hem comentat en parlar del Filet de Fora. Ramos en 
torna a parlar en referir-se a l'acta del capítol del 26 
d'agost. Sembla que les persones encarregades de recollir 
la pols o la terra dels carrers per fer salnitre devien arrapar 
massa el pis, ja que hom parla "dels perjuís que 
s'experimenten en la plaça Major d'aquesta Vila i en la 
replaceta de la Mercè, després de la novetat d'agranar-se 
pels salnitrers, ja que damunt d'estar considerablement 
destruït [suposem que el sòl de terra] es tem que el 
detriment siga superior per a les canonades que per 
aquests llocs creuen". 
1777 
Ramos dóna la notícia que es formava una mena de fira 
amb tendes de fusta a la plaça Major de la vila i als 
carrers immediats, que solia durar els tres dies de les 
festes d'agost. Aquest any, l'Ajuntament dubtà de la 
moralitat d'aquesta fira o porrat, però decidí, finalment, 
que es continuàs amb el costum. 
1808 
El Consell autoritzà el Marquès del Bosch, comte de 
Torrellano, a tapiar els porxes de sa casa pels "grans 
escàndols i assassinats comesos diàriament" als arcs de la 
plaça de Baix. 
1810 
Es va suspendre la fira de Sant Andreu fins que 
desapareguès l'epidèmia dels pobles veïns. 
1816 
S’acordà que seguís fent-se en aquesta plaça el mercat, 
excepte les fruites i verdures, que s'havien de vendre a la 
plaça de la Fruita, l'espart, a la plaça de les Barques i les 
cavalleries i la ramaderia, a la del Pont. 
1822 
Per a donar-li més importància, l'Ajuntament acordà que 
els forners pastassen i fessen forn els dos dies festius 
compresos en el període de la fira de Sant Andreu. 
1825 
Segons Ramos, els propietaris de set cases que estaven 
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enfront de la Casa Consistorial van obtenir permís per a 
"tabicar l'espai lliure que deixen entre si cinc pilars que 
mantenien les cases, amb paret contínua, traient les portes 
a la plaça". Aquesta era, segons sembla, una nova 
ocupació de l'espai públic per les cases que donaven a la 
plaça de Baix, en la façana sud. 
1838 
Se li posà el nom de plaça de la Constitució. 
L'alcalde Josep Bru regalà al poble un fanal de reverber, 
que diu que fou col·locat al cantó de la plaça de Baix amb 
el carrer de Sant Roc, a la casa que fou del comte de 
Lluna. 
Aquest any, segons Ramos, es manà que fos llevada una 
argolla que hi havia a la plaça de Baix, a la dreta de la 
Llonja, on s'exposaven els delinqüents a la vista del poble. 
1845 
En escriure el seu Diccionario..., Madoz hi valorava la 
plaça de Baix dient que "la plaça Major és de molta 
capacitat, de figura quadrangular, i en ella hom celebrava 
la fira annual [de Sant Andreu] i també servia de mercat 
diari abans de traslladar-se a la plaça Nova". 
1847 
Entre les condicions posades per l'Ajuntament per a la fira 
de Sant Andreu d'aquest any, destacava que "l'arranjament 
i la formació dels carrers i les casetes on s'han de 
col·locar els firaires i els venedors, han de ser a càrrec de 
l'arrendador". També, prevenint el perill d'incendi del 
cànem, del lli i de tot gènere de filadures, s'establí que, 
durant el temps que duràs la fira, la venda es fes en la 
plaça de la Mercè. També es deia que "els arrendadors 
han de deixar lliures dos pams i mig a cada costat de la 
porta de la casa que fou de Francesc Andreu, immediata a 
la Llonja, per llevant". 
1864 
S'estava construint la carretera de Múrcia a Alacant, que 
passava per la plaça de Baix. L'Ajuntament es va dirigir a 
l'enginyer director de l'obra perquè "no s'opose que siga 
plantada i es faça la fira a la plaça Major, al carrer de Sant 
Roc i a la Corredora, on sempre s'ha fet, de manera que 
quede a càrrec d'aquest Ajuntament assenyalar una altra 
via perquè hi transiten els carros". 
1865 
Aquest any, segons Ramos, s'enderrocà la posada del Sol, 
que estava a la plaça de Baix, a causa de les obres de la 
carretera. 
1873 
Proclamació de la Primera República. A Elx, 
l’esdeveniment es féu públic mitjançant un ban, 
acompanyat de banda de música i amb la bandera 
republicana. Segons Ramos, es posà la bandera tricolor a 
la torre de la casa de l'Ajuntament i en tota la plaça de 
Baix hi hagué il·luminació extraordinària. Des del balcó 
del Centre Republicà, que estava en aquesta mateixa 
plaça, un republicà, Joan Ruiz i Lorenzo, es va dirigir al 
públic que hi havia concentrat. 
1878 
Aquest any, el castell de focs artificials de les festes 
d'agost es va botar a la plaça de Baix. 
1884 
L'Ajuntament aprovà traslladar la fira de Sant Andreu al 
passeig de Bru i a la plaça de la Mercè, "punt de menys 
trànsit i de major extensió que la plaça Major", pels 
problemes que l'acumulació de gent presentava per al 

trànsit que circulava per la nova carretera. 
1887 
Fuentes l'anomena plaça Major. 
1889 
La Troneta deixà el seu lloc, sota els porxes de la plaça de 
Baix, i s’instal·là en un edifici nou a la plaça de la Fruita. 
1891 
En aquesta època, segons Gozálvez, el trànsit rodat per la 
plaça de Baix estava limitat a l'ample de la Corredora, de 
manera que la resta de la plaça quedava reservada per als 
transeünts. 
1895 
Ibarra, en la seua Historia..., cita una làpida dedicada a la 
constitució situada a la façana de l'Ajuntament. El nom 
oficial era plaça de la Constitució, però Ibarra en diu 
plaça Major. 
1902 
Per aquests anys, segons Ramos, estava funcionant un 
barracó a la plaça de Baix on feien cinema. El 12 d'abril, 
l'alcalde, vistos els bons resultats, demanà al propietari 
que fes alguna funció en benefici de l'Hospital de la 
Caritat, a la qual cosa accedí el propietari. 
1910 
El 16 de desembre es va desmuntar la mitja dozena de 
paradetes que van constituir la que Ramos considera que 
fou l'última fira de Sant Andreu. 
1911 
El 28 de febrer s'estaven plantant acàcies a la plaça de 
Baix. Ibarra s’hi va trobar alguns testets antics. 
1918 
El 4 de setembre van aparèixer diverses restes 
arqueològiques en obrir un aljub a la plaça de Baix. Ibarra 
les va replegar. 
1923 
En el periòdic La Defensa del 16 de desembre hi ha un 
suculent i actualíssim article titulat "La poda de l'arbre". 
En traduïm alguns paràgrafs: 
"La poda d'arbres portada a terme a la plaça Major té tots 
els honors d'una veritable tala. Ja en una altra ocasió vam 
veure l'esponerós brancatge dels arbres del passeig de 
l'Estació, que ja no tornaren a ser arbres. Hi ha qui diu 
que tal poda està bé i hom dóna l'exemple del camp. Però 
els nostres arbres no tenen per objecte donar llenya, sinó 
ombra. I els de la plaça Major en donaven bona i 
abundant. Que puguen donar-la major, ho dubtem. 
S'oposarà a això la resistència del terreny i la manca 
d'aigua, sense comptar amb el tradicional abandó dels 
nostres polítics, que mai no es preocuparen del reg, 
pensant-se que la seua missió era plantar i arrancar arbres. 
Diuen que es tracta de crear arbres més corpulents, que 
puguen donar més ombra que la que donaven. ¡Ja passarà 
algun temps fins que donen la que ja teníem!" 
1923 
En el periòdic La Defensa se l'anomenava plaça Major. 
1927 
En el periòdic Amanecer se l'anomenava també plaça 
Major. Aquest mateix periòdic, el 3 d'abril, anunciava que 
el pavimentat de la plaça de Baix quedaria acabat abans 
de Setmana Santa. Uns dies abans, el 20 de març, el 
periòdic Nueva Illice deia que s'havien començat les obres 
de pavimentat de la plaça Major. S'opinava que "aquesta 
reforma és de gran importància, ja que els dies de pluja la 
plaça es convertia en un fanguissar intransitable". 
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1963 
Datat el mes de juny hi ha un "Projecte d'Ordenació de la 
plaça del Generalíssim", redactat per un arquitecte local. 
Consistia a repetir per tota la plaça una composició 
idèntica a la de l’edifici mitger amb l'Ajuntament per la 
part de llevant. Com es pot comprovar, hauria estat una de 
les barbaritats urbanístiques més lamentables d'Elx. Amb 
informes tècnics que dubtaven de la bondat formal i 
cultural del projecte, l'Ajuntament ple del 8 d'agost 
l’aprovà inicialment, el qual, tanmateix, no anà endavant. 
1970 
L'Ajuntament ple del 5 de novembre aprovà inicialment 
unes "Normes d'Ordenació de la plaça del Generalíssim", 
redactades per l'arquitecte municipal Pérez i Aracil. El 
projecte consistia bàsicament en la fixació d'un estil 
historicista per als nous edificis de la plaça. S'hi posaven 
pedres blanques, ferros negres, petits voladissos, finestres 
simètriques, etc., encara que s’hi mantenien les altures 
desmesurades del Pla general, i només s’hi baixava una 
planta enfront de Calendura, per a no tapar-lo del tot. Les 
al·legacions al projecte són d'un gran interès sociològic: 
el propietari de l'angle nord-est de la plaça opinava que 
era una solució lletja que en aquell solar els edificis 
quedassen més baixets. I perquè quedàs bonic, hi 
proposava mantenir la gran elevació de pisos, alçant la 
torre sobre la qual està Calendura, amb la qual cosa, a 
més a més, es tornarien a veure els ninots des de tot el 
poble, concloïa. Queda clar que açò hauria deixat el 
rellotge convertit en una sala de màquines d'ascensor. 
Allò més curiós és que l'arquitecte municipal, en el seu 
informe, ho va veure factible. Per fortuna, fou requerit 
l'arquitecte que aleshores dirigia la reparació de 
Calendura i de la torre, qui, basant-se en motius històrics, 
legals i constructius, n’emeté un informe seriós, que 
l'Ajuntament féu seu, en què desestimava la proposta de 
l'al·legant. 
1971 
El 23 de març l'Ajuntament ple aprovà provisionalment 
aquestes Normes d'Ordenació, i el 24 de setembre ho féu 
la DGBA. 
1972 
El 29 de febrer foren aprovades les normes per OM del 
Ministeri de la Vivenda. 
1980 
El mes d'octubre l'Ajuntament plantà a la plaça de Baix 
vuit ficus nítida i hi posà sis bancs de ferro fos idèntics als 
que hi havia antigament a la plaça de les Eres i que també 
el 1980 foren col·locats a la plaça Major del raval i al 
carrer de la Vila Joiosa. Acostumats a veure la plaça de 
Baix com un desert, la intervenció, després de la 
restauració de l'Ajuntament, quedà d'allò més agradable. 
Uns quants mesos abans s’hi havien posat dues palmeres 
vora la torre del Consell. 
1981 
Fent les obres per a un transformador elèctric subterrani 
hi van aparèixer restes arqueològiques que consistien en 
el pis i les parets d'una casa àrab, amb un arc rebaixat i 
una cuina. Fet l'informe pertinent dels tècnics de la 
DGBA, es decidí continuar els treballs i soterrar les 
troballes, les quals, posteriorment, van ser destruïdes. Hi 
quedà l’alçament de la part de la casa que no havia estat 
afectada per les màquines. 
1982 

El 25 de maig l'Ajuntament ple suspengué les llicències 
de demolició pel termini d'un any a la plaça de Baix per 
estudiar la modificació de les Normes d'Ordenació, i la 
seua relació amb el nou Pla general. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Amanecer, núm. 71, 03-04-1927. 
AME, NO, Projecte d'Ordenació del 1963, Normes 
d'Ordenació del 1972, Pla de Protecció del 1982 
(projectes i expedients administratius). 
Festa d'Elig, especialment els números dels anys 
següents: 1952, amb una fotografia de principi del segle 
XX; 1954, amb una fotografia del tren Xitxarra travessant 
la plaça de Baix, quan encara estava sense fer la casa del 
nord-oest; 1961, amb una vista de la plaça de Baix cap a 
llevant, sota el títol "Elx d'ahir" i 1980, amb una vista 
antiga de la plaça cap a llevant, amb una processó que deu 
ser la del Divendres Sant. 
FUENTES, J.: Memoria..., p. 35. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 30-31, 56-57, 74, 81. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 159, 163. 
—Historia..., p. 96, 223. 
—Para..., p. 69, 70. 
La Defensa, núm. 637, 16-12-1923. 
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 329. 
Nueva Illice, núm. 751, 20-03-1927. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 114, 129, 131, 214, 230, 231, 
233, 245, 261, 273, 288, 336, 603, 608. 
—La industria..., p. 130, 196, 197, 198, 202, 220. 
 
La plaça de Baix el 1952. Darrere s’hi veuen encara els 
edificis antics del Mercat. [p. 1.039] 
 
Plaça de Baix i inici de la Corredora. Plànol d'alineacions 
segons el Pla de la Vessant. Aquest espai irregular 
continua sent el centre d'Elx. AME, NO i SP, PE de la 
VLV; original a E.: 1/500. [p. 1.040] 

 
Plaça de Baix. Soldats que hi van venir per a reprimir la 
vaga d'espardenyers del 1903. [p. 1.041 sup.] 

 
Plaça de Baix. Fira de Sant Andreu, a principi del segle 
XX. [p. 1.041 inf.] 

 
Plaça de Baix amb tendals, vista cap a llevant. 
Probablement s'hi estava fent la fira de Sant Andreu. 
BME, Cabezas y Cabeceras, A-52, E-1, R. 60. Fotografia 
de final del segle XIX, per Pere Ibarra, reproduïda en 
RAMOS, A.: Historia..., p. 235. [p. 1.042 sup.] 

 
Plaça de Baix. Vista de l'angle nord-est, amb el rellotge 
de Calendura i la torre de la Vetlla. Fotografia de principi 
del segle XX. [p. 1.042 inf.] 

 
Plaça de Baix a final del segle XIX. [p. 1.043 sup.] 

 
Plaça de Baix devers els anys 20, amb arbres, quioscs i la 
gasolinera. [p. 1.043 inf.] 
 
Plaça de Baix. Vista de l'angle nord-oest. "1 de maig del 
1902. La manifestació a la plaça Major", BME, Cabezas y 
Cabeceras, A-52, E-1, R. 61. [p. 1.044] 
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Corredora i plaça de Baix. Fotografia reproduïda en el 
programa de festes del 1929. [p. 1.045] 

 
Projecte de "Columna lluminosa anunciadora", a la plaça 
de la Constitució (plaça de Baix); n’és l'autor J. Alcaraz i 
el projecte està datat el 1929. AME, llig. 78, exp. 53. [p. 
1.046] 
 
La plaça de Baix vista des d'un balcó de la Casa 
Consistorial. Hi ha bons edificis d'aquest segle, 
condemnats pel planejament encara vigent, que 
l'Ajuntament intenta protegir. Els arbres plantats a la 
plaça, els fanals antics, les dues palmeres i el color 
vermell de la casa del comte de Torrellano fan un bonic 
racó en aquesta plaça, la qual ha estat el cor d'Elx durant 
segles. Fotografies del 1981. [p. 1.047] 
 
 
D-2 
DENOMINACIÓ: CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Baix i carrer del Salnitre 
AUTOR: José Cort Botí, arquitecte 
ÈPOCA: 1926 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una farmàcia. Als pisos hi ha 
habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El promotor del projecte del 1926 fou 
Andreu Bru i Gomis. Aquest edifici està inclòs dins el 
Catàleg municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el 
número D-9. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquesta casa té planta baixa i dues plantes de pis, i dóna a 
tres carrers. Estava afegida a l'angle sud-oest de la 
muralla de la vila, per la part de fora. Les plantes estan 
desenvolupades al voltant de l'escala i del pati, situats al 
centre del solar. Al seu voltant, un corredor anular 
comunica les diferents peces que donen a l'exterior. En la 
façana està remarcat el pis principal amb dos miradors de 
grans dimensions situats al sud i a l'oest, i amb balcons 
correguts a l'est i al sud. Al segon pis, en canvi, hi ha un 
balcó en cada obertura, i dalt dels miradors també es 
forma un balcó. Les baranes són metàl·liques i estan 
adornades amb dibuixos en espiral i ovals. Una cornisa 
superior unifica tot l'edifici. L’arrebossat de la façana, de 
color ocre, vol simular, sense gaire convicció, que la paret 
és de carreus de pedra picada. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici tanca l'embocadura de la plaça de Baix per 
ponent, juntament amb un bon edifici de Serrano i Peral. 
Aquest fet, i la immediatesa de la Casa Consistorial, dóna 
a l'edifici una gran importància urbana. Juntament amb 
altres edificis d'interès que hi ha pròxims, aquest 
configura un espai urbà força interessant que va des del 

pont Nou fins a la casa-palau de Jordi Joan. 
 
TIPOLOGIA 
 
El projecte d'aquest edifici era magnífic, tant pels seus 
valors arquitectònics i formals com gràfics; el dibuix és 
d'una gran qualitat i els plànols estan molt ben compostos, 
amb línies blanques sobre un fons blau obscur, 
conseqüència de traure’n les còpies mitjançant l'exposició 
al sol. L'estil, d'un modernisme tardà, feia prometre un 
bon edifici. Les torretes que hi havia projectades haurien 
tancat bé la plaça de Baix. També les solucions funcionals 
i formals de l'escala i de la distribució de la planta tenien 
interès. Dificultats econòmiques, segons sembla, van 
obligar a retallar-ne el projecte. L'edifici definitiu és un 
cub on els elements d'interès són l'ordre de les obertures i 
el tractament dels voladissos que segueixen el projecte 
original. Els acabats, força mediocres, i l'absència 
d'ornamentació lleven força al conjunt. L'esgrafiat de la 
façana fou una solució habitual durant els anys 30 i 40 en 
cases de la burgesia petita i mitjana. 
Se sap per una fotografia del 1902 de Pere Ibarra que 
abans hi havia aquí un edifici barroc, bellíssim, tot de 
pedra picada, amb un escut nobiliari i baranes de ferro 
forjat, prematurament derrocat per a fer-hi aquest que hi 
ha ara. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, llig. 64, carp. 2a; projecte datat a Madrid el 
desembre del 1926. La signatura de l'arquitecte es llig 
amb dificultats. Suposem que és obra de l’arquitecte José 
Cort Botí. 
BME, Cabezas y cabeceras, A-52, E-1, R. 61; fotografia 
"1 de maig del 1902. La manifestació a la plaça Major", 
de Pere Ibarra. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
També es pot veure l'edifici en algunes postals de la plaça 
dels anys 60 i 70. 
 
Palau barroc existent a la plaça de Baix, núm. 13. Detall 
d’"1 de maig del 1902...". S’hi veuen l'escut heràldic, els 
balcons de ferro forjat, les finestres amb grosses fulles de 
cassetons i la paret de carreus. [p. 1.050] 

 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 13, i carrer del 
Salnitre. Planta baixa, planta primera (anomenada 
principal) i planta segona. Aquest projecte està datat a 
Madrid, el desembre del 1926. [p. 1.051] 

 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 13, i carrer del 
Salnitre. Façana de migdia i façana de ponent. [p. 1.052] 

 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 13, i carrer del 
Salnitre. Façana a la plaça i secció transversal. [p. 1.053] 

 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 13, i carrer del 
Salnitre. Vista de la cantonada del sud-est, que dóna a la 
plaça, i façana del carrer del Salnitre, sobre el riu. 
Fotografies del 1978. [p. 1.054] 
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D-3 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Salnitre (of. d’Alfons XII); 
plaça de Baix, núm. 10, i carrer del Carme, núm. 2 i 4 
AUTOR: A. López i Antoni Serrano i Peral, arquitectes 
ÈPOCA:  Devers el 1925. Reformes i ampliacions dels 
anys 1931, 1940 i 1961 
 
UTILITZACIÓ 
 
En un principi hi hagué aquí una fàbrica d'espardenyes. 
Ara, a la planta baixa hi ha una oficina bancària i a les 
plantes de pisos, habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Tant el projecte original com les 
reformes anaven a nom de la vídua de Francesc Vicente. 
Aquest edifici està declarat d'interès historicoartístic o 
pintoresc d'àmbit local pel Pla de la Vessant, on s’imposa 
la servitud de conservar-lo, protegir-lo i restaurar-lo. 
L'ordenança 2-14 determina que "totes les façanes 
d'aquest edifici seran íntegrament conservades i, per tant, 
es prohibeixen les obres que n’alteren l’aspecte general 
exterior. Només són consentides les obres de millora i 
reforma o els canvis en l’interior que no afecten les 
façanes ni les cobertes". 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquesta casa és de planta baixa i dos pisos i dóna a tres 
carrers. En el cantó del carrer del Salnitre i la plaça de 
Baix, enfront del Pont Nou, l'angle es corba, i s’hi situa 
un gran mirador que comprèn les dues plantes de pisos. 
En el cantó de la plaça de Baix amb el carrer del Carme hi 
ha una torreta de planta quadrada i coberta a quatre aigües 
de ràfec molt pronunciat. Tant el gran mirador com la 
torreta tenen coberta de teula vidriada de color vermell. 
Finestres, cornises, baranes i balcons tenen una decoració 
abundant i hi ha una gran varietat de motius ornamentals 
tot al llarg de la façana. Hi ha baranes d'obra i de ferro; 
portes amb llinda i amb arc de mig punt. L'eclecticisme 
domina no sols en els elements formals, sinó també en la 
composició de tots aquests elements funcionals que 
estructuren la façana. La planta baixa està aplacada amb 
un marbre grisenc molt lleig i de molt baixa qualitat, que 
desdiu de la resta de l'edifici. 
 
CONTEXT 
 
A més de definir i protagonitzar el pany de paret de 
ponent de la plaça de Baix, aquest edifici tanca la 
perspectiva de la Corredora per ponent i la del carrer de la 
Reina Victòria per llevant. El fet de veure’s des de molts 
llocs l'ha convertit en una de les fites del paisatge urbà 
d'Elx, un dels símbols de la imatge de la ciutat sobre el 
riu. Inicia, després del pont Nou, l'eix de la plaça de Baix 
i de la Corredora, on està la millor arquitectura burgesa de 
la primera meitat del segle XX a Elx. 
 
TIPOLOGIA 
 
El projecte inicial, emparentat amb un cert 

postmodernisme clàssic, fou successivament modificat i 
ampliat per Serrano i Peral, amb el respecte que 
caracteritzà les seues intervencions, fetes abans del 1950, 
en obres preexistents. En els primers anys de la dècada 
dels trenta no apareix encara cap influència del moviment 
modern en les obres d'aquest arquitecte. Els edificis es 
desenvolupaven dins uns criteris neobarrocs arcaïtzants al 
servei de l'alta burgesia local. És en aquesta obra, i també 
a la casa de l'Hereva de la plaça de Santa Maria, on el 
castissisme de preguerra de Serrano i Peral obté els 
millors resultats. En aquest edifici destaquen la 
composició dels miradors —ben solucionats i molt bells, 
tant per dins com per fora—, el conjunt de la volumetria 
—digne de l'eixample de qualsevol ciutat europea— i les 
tonalitats de color —ocre i vermell—, no exemptes 
d'elegància. 
 
CRONOLOGIA 
 
Ramos diu que el 16-11-1920 una dona —Antònia 
Serrano— volia instal·lar als soterranis de la casa núm. 2 
del carrer del Carme vint màquines trenadores de jute. 
Podria ser que aquesta fos la casa que hi havia amb 
anterioritat a la que comentem, ja que una conversa amb 
la propietària ens indicà com a data inicial de la 
construcció de l'edifici la meitat de la dècada dels anys 20 
i n’assenyalava com a arquitecte un tal Garin. En canvi, 
un projecte sense data, que encara no comprenia la 
coberta de la torreta ni la del mirador, està signat per un 
arquitecte de nom A. López. Aquest projecte, amb un 
interessant plànol de façana, només comprèn la part del 
nord de l'edifici actual. 
El 1931, l'arquitecte Serrano i Peral va substituir els 
remats de la torreta i del mirador, perquè havien caigut les 
baranes d'obra i les figures que les formaven. El 1940, el 
mateix Serrano amplià l'edifici pel carrer del Salnitre. 
Tanmateix, un informe de l'arquitecte municipal Pérez i 
Aracil del 28-09-1949 assenyalava que "l'edifici núm. 4 
del carrer del Carme, amb façana al carrer d'Alfons XII, 
està reduït a solar per haver-se derrocades les 
edificacions". Açò fa pensar que després d'aquesta data hi 
hagué una important ampliació de l'edifici original cap al 
sud (probablement amb el projecte datat el 1940). El 1961 
hi va haver noves obres de reforma. En totes les reformes 
l'arquitecte Serrano seguí, encertadament, com es pot 
veure en els plànols, els mateixos esquemes estilístics de 
l'obra original. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Són bons exemples de restauracions o reconstruccions la 
casa de la plaça de Baix (planta baixa ocupada per 
Banesto), pot ser l'edifici més interessant amb què 
comptem1 i la casa del Lleons [...]." 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta V. Conté una còpia del plànol d'A. López i 
una fotografia d'abans de posar teula a la torreta i al 

                                                             
1 Suposem que l'autor vol dir que aquesta casa és la millor dels 
trenta anys que comprèn el seu article: 1940-1970. 
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mirador. 
AME, NO i SP, PE de la VLV, i informe del 1949. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 55. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 53. 
SERRANO, A.: "Treinta...", p. 32. 
 
Casa de pisos, carrer del Carme, plaça de Baix i carrer 
d'Alfons XII (carrer del Salnitre). Façana del carrer del 
Carme. Projecte sense data, probablement cap al 1925. [p. 
1.058 sup.] 

 
Casa de pisos, carrer del Carme, plaça de Baix i carrer 
d'Alfons XII (carrer del Salnitre). Esquema de la planta, 
segons A. Serrano i Peral. [p. 1.058 inf.] 
 
Casa de pisos, carrer del Carme, plaça de Baix i carrer 
d'Alfons XII (carrer del Salnitre). Façanes segons un 
projecte del 1940 i un altre del 1961, tots dos de reforma, 
d'A. Serrano i Peral. [p. 1.059] 

 
Casa de pisos, carrer d'Alfons XII (carrer del Salnitre); 
cantonada amb la plaça de Baix, núm. 10; i amb el carrer 
del Carme, núm. 2 i 4. Façana de ponent i gran mirador de 
la cantonada. Fotografia del 1979. [p. 1.060 sup.] 

 
Casa de pisos, carrer d'Alfons XII (carrer del Salnitre); 
cantonada amb la plaça de Baix, núm. 10; i amb el carrer 
del Carme, núm. 2 i 4. Angle del nord-est. Aquesta torreta 
castissista és una de les fites de la plaça de Baix. 
Fotografia del 1977. [p. 1.060 inf.] 

 
Casa de pisos, carrer d'Alfons XII (carrer del Salnitre), 
plaça de Baix, núm. 10, i carrer del Carme, núm. 2 i 4. 
Detalls de la torreta i dels miradors del carrer del Salnitre. 
Fotografies del 1978. [p. 1.061] 
 
 
D-4 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Baix, núm. 3 i carrer del 
Carme 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910 
 
UTILITZACIÓ 
 
Actualment hi ha una oficina bancària als baixos i 
habitatges als pisos.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dues plantes de pisos que forma 
cantonada. Ambdues façanes són planes, sense cap 
mirador, només amb balcons de poca volada, major al 
primer pis i menor al segon. Les obertures de la façana, 
totes portes balconeres, estan compostes simètricament i 
tenen a la llinda, les del primer pis, un arc de mig punt i, 
les del segon, un arc escarser. Damunt d'aquests arcs hom 
situa un baix relleu que figura una garlanda de flors i 
fruites. Les baranes dels balcons són de ferro, amb barrots 
verticals i dues sanefes, una inferior i una altra superior, 
amb motius curvilinis i amb flors i fulles encunyades. 
L'edifici està rematat amb ràfec o cornisa molt lleugera, 

feta amb rajoles, baldoses i teules. 
 
CONTEXT 
 
La plaça de Baix és el centre comercial de la ciutat i açò, 
encara que no siga intensa la renovació urbana, suposa 
una amenaça per als edificis que la conformen. Hi ha un 
parell de palaus, algunes cases del segle XIX i diverses 
cases del XX. Només uns quants edificis trenquen el 
conjunt, d'un gran interès arquitectònic. Dins la plaça, 
aquest edifici té un valor important com a definidor del 
pany de paret del migdia. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquest un tipus d'edifici que era habitual a la zona 
burgesa d'Elx, i que bàsicament és el resultat de muntar 
una mise en scene modernista a una estructura 
constructiva i compositiva del segle XIX, més o menys 
romàntica. Hi destaquen les obertures amb arcs de mig 
punt i les garlandes que les encerclen, poc habituals a la 
ciutat, encara que es tracta d’uns detalls ornamentals 
propis d'una arquitectura pobra. En canvi, el ràfec, la 
composició general, els balcons i l'absència de miradors 
remeten a les arquitectures dels mestres d'obres del segle 
XIX. Atès l'interès del conjunt de la plaça, s'hi haurien de 
mantenir tots els edificis. El planejament vigent permet 
que s’eleven un parell de plantes sobre les altures 
existents. 
 
CRONOLOGIA 
 
Per les seues característiques formals creiem que l'edifici 
pot haver estat remodelat durant el primer quart del segle 
XX. 
 
Casa de pisos, plaça de Baix, núm. 3, i carrer del Carme. 
Façana de la plaça. Fotografia del 1978. [p. 1.064] 
 
 
D-5 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: 1934 
 
UTILITZACIÓ 
 
En el projecte inicial hi havia previst instal·lar-hi a la 
planta baixa una oficina bancària. Durant molt de temps 
hi hagué una important botiga de mobles i, després, un 
saló de maquinetes escurabutxaques. Al primer pis hi ha 
un habitatge i el segon està deshabitat.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici de propietat privada. Segons el projecte, fou fet 
per a un tal Àngel Pérez. Està inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el número 
D-11. 
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DESCRIPCIÓ 
 
És aquest un edifici de tres plantes que dóna a dos carrers 
paral·lels. A cadascuna de les plantes hi ha un habitatge, 
del qual dos dormitoris i un saló d'estar miren a la plaça 
de Baix, i el menjador i la cuina, al carrer de la Troneta. 
La façana principal està composta amb un mirador 
central, al qual hom afegeix un balcó a cada costat al 
primer pis. Al segon pis només hi ha dues finestres i una 
porta balconera central que dóna al balcó que hi ha sobre 
el mirador. En la façana del carrer de la Troneta hi ha, al 
primer pis, un mirador a un costat i un balcó exempt a 
l'altre; al segon pis, la solució és idèntica, però tots dos 
elements estan units i ocupen una major longitud de 
façana. Aquest segon pis fou afegit tardanament a l'edifici 
original. La façana a la plaça de Baix està pintada de 
color blau claret, i l'altra de color ocre. Totes les baranes 
tenen un petit tros d'obra, i al damunt pletines i tubs de 
ferro que marquen línies horitzontals.  
 
CONTEXT 
 
La plaça de Baix ha estat el centre d'Elx durant l'edat 
moderna i l'edat contemporània. S’hi troba l'Ajuntament i 
hi havia el mercat. És també un component de l'eix format 
per la Corredora, la Glorieta i el pont Nou. Estigué 
porticada en una època, però els edificis patiren moltes 
reformes a principi de segle i la renovació urbana dels 
últims anys començà a fer-se palesa a final de la dècada 
dels 60. Dins aquest conjunt arquitectònic, l'edifici que 
ens ocupa representa un moviment modern d'una gran 
agressivitat per a l'època i pel lloc on es troba situat. 
Aquesta agressivitat, per fortuna, era encara només formal 
i cromàtica, i no arribava a ser-ho volumètrica. Ara, en el 
darrer quart del segle XX, després que la subarquitectura 
de l'especulació dels anys 60 utilitzàs a bastament aquest 
llenguatge, l'edifici que comentem pot semblar fins i tot 
anodí a molts espectadors poc avesats. Res més lluny de 
la realitat històrica.  
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest fou el primer edifici que Pérez i Aracil va 
projectar i va construir a Elx. Segons sembla, ell mateix 
fou l'autor dels plànols i de la delineació. És en aquesta 
obra on se’ns fan més evidents els elements que 
l'arquitecte prenia de l’estil internacional per a les obres 
dels anys 30 i 40. També hi apareixen ja molts dels 
elements art-decó que incorporaria Pérez i Aracil al seu 
particular racionalisme. Hi destaquen els balcons i els 
miradors biselats, les baranes fetes amb pletines i perfils 
metàl·lics i el color esvaït, tan car als moderns catalans 
dels anys 30. El pis que s'hi afegí mirant al carrer de la 
Troneta, dins la mateixa línia estilística del conjunt, forma 
una mena de cornisa o remat d'una gran modernitat. La 
qualitat i complexitat d'aquesta façana augmentà amb el 
pis afegit. Aquest és un dels millors edificis de 
l'aquitectura moderna de preguerra, no sols a Elx, sinó 
també en el conjunt del País Valencià. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat el 1934. El 1982 els propietaris van 

començar les gestions per a aconseguir de l'Ajuntament la 
llicència d'enderroc, juntament amb la veïna casa del 
comte de Torrellano. Informada la Comissió Local per a 
la Protecció del Patrimoni d'Elx, aconsellà a l'Ajuntament 
que fos denegada aquesta llicència. Al maig es van 
suspendre les llicències de construcció i demolició per a 
redactar un pla especial que estudiàs la plaça. A l’agost 
fou inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis protegibles. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, llig. 110, exp. 7. Aquest expedient conté el projecte 
complet de l'obra, amb còpies de plànols, de gran qualitat 
gràfica. 
AME, llig. 126, exp. 30. Tancament provisional. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles.  
JAÉN, G.: Guía..., núm. 58. 
 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta. Planta baixa i planta del primer pis. Projecte 
datat el 1934. [p. 1.068] 
 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta. Façanes. Projecte datat el 1934. [p. 1.069] 
 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta. Fragment de la façana principal, de color blau 
claret. A l'esquerra, la casa del comte de Torrellano. A la 
dreta, el resultat de les normes de volumetria i "estètica" 
d'aplicació en la plaça. Fotografia del 1979. [p. 1.070 
sup.] 
 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta. Façana posterior. El segon pis és una elevació 
ben integrada en l'edifici original. Fotografia del 1979. [p. 
1.070 inf.] 
 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta. Detall de la façana de la plaça de Baix. 
Fotografia del 1977. [p. 1.071 inf.] 
 
Edifici d’habitatges, plaça de Baix, núm. 8, i carrer de la 
Troneta. Façana del carrer de la Troneta. Fotografia del 
1977. [p. 1.071 sup.] 
 
 
D-6 
DENOMINACIÓ: CASA DELS COMTES DE TORRELLANO 
EMPLAÇAMENT: Plaça de Baix 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el segle XVIII, anterior al 1741* 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha des de fa temps una agència 
immobiliària. Les dues plantes de pisos es troben 
deshabitades, dissortadament, des de fa molts anys. 
L’estat de conservació de l’immoble és lamentable, amb 
les portes i les finestres obertes, deixant que entre l'aigua i 

                                                             
* Aquest edifici fou derrocat, deixant dempeus la façana, el 
2001. 
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es faça malbé.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Fou, segons Gozálvez, dels comtes de 
Torrellano. La Comissió Local per a la Defensa del 
Patrimoni d'Elx, en una sessió de treball, acordà 
aconsellar l'Ajuntament sobre la conveniència de 
respectar aquest edifici. Fou inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el número 
D-12. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest era un dels palaus nobiliaris d'Elx. Té planta baixa 
i dues plantes de pisos. La planta baixa, feta tota de pedra 
picada, consta de tres arcs de mig punt, un dels quals és 
l'accés a l'edifici. Un quart arc, a llevant dels altres, és un 
passadís que, popularment, s'anomena la Llongeta i que, 
per sota de l'edifici, uneix la plaça de Baix amb el carrer 
de la Troneta. Tots aquests arcs formaven part dels pòrtics 
que envoltaven totalment o parcialment la plaça de Baix. 
La façana està dominada per un gran i bellíssim balcó 
situat al centre del primer pis. Tot aquest balcó és una 
magnífica peça de ferro forjat, amb abundants detalls 
ornamentals barrocs. Es tracta del millor exemple que 
queda als carrers d'Elx del treball de la forja. Els balcons 
del segon pis, de poca volada, són també de ferro forjat, 
però sense cap complicació formal. La coberta actual és a 
dues vessants, cap a endavant i cap a endarrere, de teula 
plana, amb un petit ràfec sota el qual està el canaló. 
Probablement és una intervenció de final del segle XIX. 
L'acabat de la façana és un arrebossat de color salmó, 
molt bonic, amb sanefes blanques d'algeps que 
emmarquen les portes balconeres, els forjats i les 
mitgeres. Aquest acabat també deu ser del segle XIX. 
 
CONTEXT 
 
La plaça de Baix fou la plaça major de la vila d’ençà que 
l'edificació botà les muralles, i és encara un bon conjunt 
d'edificis de tota mena i de diverses èpoques. Els arcs 
d'aquest edifici són l'única resta que queda dels antics 
pòrtics de la plaça, desapareguts a poc a poc en anar sent 
ocupats pels veïns a partir del segle XVIII. L'arc que uneix 
la plaça amb el carrer de la Troneta, la Llongeta, és un 
element característic de la plaça i una supervivència de 
l'urbanisme anterior al segle XVIII de gran interès urbà, ja 
que origina un espai de qualitat formal i funcional. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici senyorívol segueix les pautes de les cases 
nobles barroques. El primer pis té una gran importància 
en contrast amb el segon (grandària de les obertures, 
ornaments, etc.), la qual cosa reflecteix en l'exterior 
l'estratificació vertical en classes de l'edifici. La façana, 
disposada simètricament, i les obertures de gran dimensió 
són pròpies de les cases nobles barroques. També la 
coberta i l’intens color rosa de la façana són habituals en 
moltes altres cases d'Elx fetes o reformades en la segona 
meitat del XIX. Allò més característic són els pòrtics de la 
planta baixa, que, encara que es troben cegats, són un 

element extraordinari dins el paisatge urbà de la ciutat. 
També el conjunt de ferros forjats, sobretot el balcó 
central, és extraordinari, d'una qualitat excepcional i el 
millor exemple de balcó barroc d'Elx, amb permís dels de 
l'Ajuntament que hi ha enfront. 
 
CRONOLOGIA 
 
1595 
Des d'aquest any, segons Ramos, la Troneta o, com també 
se l'anomenava, llonja de partir l'aigua de la sèquia Major, 
es va posar "en un racó de la plaça de Baix, enfront de 
Calendura", probablement en la planta baixa d'aquest 
edifici o a la vora. 
segle XVIII  
Les característiques formals de l’edifici ens el fan datar en 
aquest segle i el següent. 
1741 
Segons Gozálvez, aquest any Joan Vaino (déu voler dir 
Vaïllo) de Llanos obtingué autorització per a "allargar el 
pòrtic de sa casa fins al cantó de l'eixida de la Troneta, 
construint el corresponent arc i cambra en altura". Hom 
pot veure-hi aquest arc a la part de llevant, de major altura 
que la resta, i comprovar la part afegida des de la part del 
darrere. Probablement amb aquestes reformes degué 
originar-se l'aspecte actual de l'edifici pel que fa a 
l’estructura, si més no. 
1745 
L'ajuntament acordà que es tancàs la Troneta del 
repartiment de l'aigua amb balustres. 
1808 
L'Ajuntament autoritzà el comte de Torrellano a 
incorporar el pòrtic d'enfront de sa casa al seu habitatge 
"per tal d'evitar els escàndols" que s'hi produïen. Suposem 
que amb aquest motiu es degueren fer obres de reforma 
en tot l'edifici. 
1825  
Set cases més, segons Gozálvez, van aconseguir permís 
per a ocupar els pòrtics, de manera que les portes de les 
cases donaren a la plaça, cosa que accelerà la desaparició 
de l'espai porticat. 
1855 
La Comissió Municipal d'Ornat manà derrocar els pòrtics 
que hi restaven, que ja es trobaven en ruïna. Estaven a la 
casa que feia cantó amb la plaça de Baix i el carrer del 
Carme. 
1889 
S'emportaren la Troneta a la plaça de la Fruita.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO, expedient per a l'enderroc de l'edifici. 
Festa d'Elig. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 74, 94 i 95, làm. IV.2. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 18. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 336. 
 
Casa del comte de Torrellano, plaça de Baix, núm. 10, i 
carrer de la Troneta. Vista de la façana principal, a la 
plaça de Baix. Fotografia del 1979. [p. 1.075 sup.] 
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Casa del comte de Torrellano, plaça de Baix, núm. 10, i 
carrer de la Troneta. Detall del balcó, peça de ferro forjat 
d'una gran qualitat. Fotografia del 1979. [p. 1.075 inf.] 
 
Casa del comte de Torrellano, plaça de Baix, núm. 10, i 
carrer de la Troneta. Detall de la façana a la plaça de 
Baix; els arcs delimitaven una llonja, espai públic del qual 
s'apropià el comte. Fotografia del 1977. [p. 1.076 inf.] 

 
Casa del comte de Torrellano, plaça de Baix, núm. 10, i 
carrer de la Troneta. Vista posterior. Aquesta llongeta és 
un dels llocs més característics d'Elx. Fotografia del 1977. 
[p. 1.076 sup.] 
 
 
D-7 
DENOMINACIÓ:  CORREDORA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La Corredora és la supervivència urbana de l'espai 
exterior a la muralla que anava paral·lel al llenç de 
migdia. Aquest espai per on es feien corregudes de 
cavalls, vora el vall que protegia la vila, anà configurant-
se com a carrer a través dels segles i esdevingué la 
principal via d'Elx. Anava des de la plaça de Baix fins al 
pont dels Ortissos i estava tancat pels dos extrems, no 
com ara, que el carrer continua en els dos sentits. Durant 
el segle XIX anà consolidant el seu caràcter d'eix dorsal 
d'Elx que ja havia adquirit abans amb l'edificació al seu 
voltant d'edificis com l'hospital, el convent de Santa 
Clara, la pescateria i nombroses cases nobiliàries. El segle 
XIX, amb la creació de la Glorieta i amb l'obertura de la 
via pels dos extrems perquè passàs la carretera d'Alacant a 
Múrcia, convertí la Corredora en l'eix principal de la nova 
ciutat burgesa. Anaren derrocant-se els vells palaus i les 
velles cases i s'hi feren edificis romàntics, modernistes i 
racionalistes (i castissistes ja a meitat del segle XX). 
Actualment és una important via comercial i de trànsit 
rodat que uneix diferents fites urbanes d'Elx: el carrer de 
la Reina Victòria, la plaça de Baix, la Glorieta i la 
carretera d'Alacant. El traçat s'ha mantingut tortuós i les 
voravies estretes. Està necessitada que es buide d’una 
bona part del trànsit que suporta i que torne a ser una 
mica aquell carrer on els nostres pares passejaven els dies 
de festa. Arquitectònicament és el conjunt més unitari i 
important d'edificis de final del segle XIX i del segle XX, 
la major part en bon estat de conservació i encara en ús, 
encara que s'hi han derrocat molts edificis romàntics i 
modernistes durant els darrers deu anys. 
A la meitat de la Corredora hi ha un encreuament de 
carrers que s'anomena popularment les Quatre Esquines. 
Aquest espai es configurà com a tal quan es trencà la 
muralla i s'obrí el carrer de la Victòria. L'orige d’aquest 
carrer de la Victòria es troba en el canvi de l'emplaçament 
de la pescateria, abans situada al carrer de la Pescateria 
Vella, que passà a estar situada dins la vila, al nord de la 
plaça Nova o del Mercat. La proposta de nova pescateria 
fou del 1838 i s'acabà el 1845. El carrer de la Victòria 
s'inaugurà el 1841. En aquestes Quatre Esquines, a la 
cantonada del nord-oest hi ha un bon edifici d'arquitectura 
tradicional de meitat del segle XIX, amb reixes que 
arrepleguen tipus anteriors. A la planta baixa hi ha una 

farmàcia. En la Guía... de Fenoll del 1922 hi ha un anunci 
de l'"Oficina de Farmàcia de Manuel Pomares i Ibarra. 
Canalejas, 39", amb una curiosa fotografia de l'interior 
neoàrab, on es veu el farmacèutic, un ajudant i un client 
amb barret. La cantonada del nord-est és un magnífic 
edifici modernista amb una làpida romana encastada a la 
paret. La cantonada del sud-est és un bon edifici de 
principi de segle. L'edifici que hi havia a la quarta 
cantonada, al sud-oest, devia ser un edifici romàntic 
d'importància, ja que tenia quatre plantes, com es pot 
veure en una fotografia presa des de la Glorieta datable a 
principi del segle XX. A la planta baixa d'aquest immoble 
hi hagué la llibreria Atenea, establiment que fou de gran 
importància cultural durant unes quantes dècades i on 
s'editaren alguns llibres sobre Elx durant la postguerra. 
L'edifici fou derrocat durant la dècada dels anys 60 per a 
fer un dolent edifici postracionalista amb la desmesurada 
escala prevista pel Pla general del 1962. Aurelià Ibarra 
tenia sa casa en una de les Quatre Esquines. El 1928, Pere 
Ibarra escrivia "[...] en sa casa de les 'quatre esquines' que 
la picota demolidora acaba de convertir en pols [...]". Els 
tres edificis antics que resten de les Quatre Esquines han 
estat inclosos en el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles, amb els núm. D-7, D-28 i D-29. 
 
TOPONÍMIA 
 
Ja des d'antic, i així consta en molts documents, 
s'anomenà la Corredora. Segons Ibarra, el nom era degut 
al fet que "els consellers electes corrien allí els seus 
cavalls de batalla els segles XV i XVI". Després rebé el 
nom de carrer Nou i també carrer de Canalejas. El 
franquisme li posà el nom del polític dretà Calvo Sotelo, 
però ningú l'anomenà així perquè continuava viu el nom 
de la Corredora. El 1979, amb encert i respecte pel passat 
d'Elx, l'Ajuntament li tornà el nom original, i viu en 
l'àmbit popular, de Corredora. 
 
CRONOLOGIA 
 
segle XV 
Segons Gozálvez, a partir de la segona meitat del segle 
XV començaren a edificar-se les cases de la vorera del 
nord de la Corredora, pegades a la muralla. Ibarra hi dóna 
el primer quart del segle XVI. 
1453 
Gozálvez constata unes autoritzacions atorgades el 20 
d'octubre pel Consell per a edificar al costat del vall. El 
terreny fou donat debades i Gozálvez suposa que aquestes 
foren les primeres llicències per a edificar a la Corredora. 
segle XVI 
La construcció a la Corredora d'edificis com el convent de 
Santa Clara i l'hospital, com també el seu ús hípic, la 
convertí en el carrer més espaiós d'Elx, segons Gozálvez. 
1516 
Construcció del convent de Santa Clara o de l'Encarnació, 
a la Corredora. 
1519 
Segons Ibarra, aquest any ja s'havia definit la vorera sud 
de la Corredora i hi havia fora de les muralles tants 
edificis com dintre. El 19 de juny es va permetre per 
primera vegada l'edificació sobre la muralla. Les cases 
construïdes sobre el fossat o vall i contra la muralla, 
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configuraren la vorera nord. 
1564 
Construcció de l'hospital de la Corredora. 
1581 
El Consell i els veïns es van repartir les despeses 
generades per l'aplanament i la millora de la Corredora.  
Suposa Ibarra que aquest any foren tallats els horts de 
palmeres del sud de la vila per a traçar la Corredora. Tinc 
aquesta notícia per fantasiosa. 
1586 
El 4 de juny, segons Ramos, el Consell dictà ordres per a 
conservar la sèquia de la Corredora, ja que "els cordellers, 
espardenyers, filadors i altres persones, així homes com 
dones, llaven i banyen lo fil de les espardenyes e fent 
altres afers sobre los ampits e pedres del queixer de la 
sèquia de Palanca, junt al pou de la Corredora, 
destroeixen, gasten i desenllaquen dites pedres, en notori 
dany e perjuí dels queixers". 
1593 
En l'acta capitular del 30 d'agost es parla de l'edificació 
del final de la Corredora. Gozálvez suposa que les cases 
arribaven al pont dels Ortissos. 
1658 
El Consell donà permís per a fer una casa a la Corredora, 
però amb la condició que no hi hagués finestres mirant al 
convent de les monges de Santa Clara.  
Segons Ramos, un altre veí obtingué permís per a fer una 
cambra sobre la muralla. Les cases del carrer de Sant 
Jaume, amb les espatlles sobre el vall i la muralla, se 
n'anaren apropiant i passant-hi a l'altre costat. Així anava 
formant-se, d'una forma irregular, la vorera del nord. 
1674 
D'aquest any és una notícia important. Segons Ramos, el 
Consell fixà l'amplària de la Corredora en 14 pams. Amb 
aquesta mesura s'inaugurava una de les característiques 
pròpies de l'urbanisme modern, ja que s'hi fixava el 
primer ample de carrer a Elx, com s'hauria de fer segles 
després amb totes les vies i places de les poblacions. 
1686 
Segons Ramos, el Consell donà llicència a Melxor Antoni 
i Perpinyà per a ocupar la part de la muralla que 
enfrontava a sa casa o saboneria. 
1719 
Segons Ramos, aquest any s'estava arreglant el carrer i se 
li posà el nom de carrer Nou. 
1759 
També segons Ramos, aquest any hi havia a la Corredora 
una "capella o altar de paret" dedicada a sant Roc. 
1802 
Els reis anaven de pas cap a Cartagena i pararen uns dies 
a Elx. Carles IV i Maria Lluïsa de Parma foren rebuts a la 
casa de Pasqual Ganga, que estava a la Corredora (Ramos 
no n'indica el lloc exacte) i a les dues cases immediates. 
Com es va fer al palau Bisbal (on s'hostatjaren els reis), 
els envans interiors de separació de les cases foren 
derrocats per a comunicar-les per dintre. 
1865 
S'inaugurà la carretera d'Alacant a Múrcia que passava 
per la Corredora. Amb aquest motiu, segons Gozálvez, 
l'Ajuntament es plantejà la necessitat de canviar les 
alineacions del carrer, "llevant-li angles incòmodes". 
Aquesta era la carretera de l'Alt de les Talaies, que 
travessava Elx per la Corredora, pel camí de l'hort de Gil, 

pel pont Vell i pel carrer Major del Pla. Aquest nou traçat 
de la via de comunicació entre Alacant i Crevillent 
comportà una gran destrossa urbana a Elx: s'obrí la 
Corredora pels dos costats i perdé el seu caràcter de lloc 
tancat; pel costat de llevant fou derrocada la casa del 
comte d'Almodóvar i per ponent la posada del Sol, i es 
van haver de transplantar nombroses palmeres de l'hort de 
Gil, la qual cosa el condemnà a mort perquè la proximitat 
de la carretera el féu apetitós per a construir-hi fàbriques. 
1871 
El 16 de març vingué a Elx el rei Amadeu I. Ramos conta 
que es féu un arc triomfal a la Corredora; mentre l'estaven 
construint un obrer es trencà una cama i el rei li donà una 
recompensa de 2.000 quinzets. 
1872 
A la Corredora obrí Aurelià Ibarra una acadèmia de 
dibuix. Ramos diu que era l'1 de juny i que hi anaven 29 
alumnes. 
1881 
Es va projectar un tramvia que anava d'Alacant a Elx i a 
Crevillent, el recorregut del qual coincidia amb la 
carretera de l'Alt de les Talaies. 
1905 
S'inaugurà el ferrocarril o tramvia Alacant-Crevillent, 
anomenat popularment tren Xitxarra. 
1912 
Es tancà oficialment la línia del tren Xitxarra.  
L'Ajuntament acordà que la Corredora s'anomenàs carrer 
de Canalejas, nom que degué tenir fins al 1939, ja que no 
tenim notícia que fos canviat en temps de la Segona 
República. José Canalejas, advocat i polític liberal, era 
aleshores president del Govern. 
1933 
En el núm. 222 del periòdic El Ilicitano segueix 
anomenant-se la Corredora com a carrer de Canalejas. 
1979 
L'ajuntament socialista li retornà el nom amb què el poble 
l'anomenà sempre i que constà escrit durant molts segles: 
la Corredora. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"En se que havia de celebrar-se alguna victòria del rei 
d'Aragó, s’hi feien festes extraordinàries. Hom celebrava 
carreres de cavalls a la Corredora, que era la planúria 
paral·lela a la muralla i al fossat, des de la porta de la 
Llonja, en direcció a les barreres. [...] 
"¿Què importa que els nostres enginyers civils pretenguen 
endreçar i corregir allò que el temps tan sòlidament ha 
alçat? Impossible. A les tortuoses línies que formen la 
Corredora, l'historiador d'Elx, l'amant del seu passat, llig 
la història dels seus edificis. Tireu a cordell el seu eix i 
haureu esborrat una pàgina interesantíssima del nostre 
ahir." 

PERE IBARRA I RUIZ (1895) 
 
"Per fi, aquesta setmana s'han començat a derrocar les 
dues cases situades al carrer de Canalejas, que tant 
afectaven l'estètica. Ara és precís que les cases propietat 
d'En Joan Martínez i la del Sr. Duc d'Almodóvar, que 
estan enfront de les que s'estan derrocant, siguen també 
derrocades, perquè quede aquest carrer, el principal de la 
població, en la forma deguda; tot sense oblidar-se de 
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col·locar les voravies necessàries, ja que a les dues cases 
de la Sra. Vídua de Revenga que foren alineades en 
aquest carrer, encara no se'ls ha posat la vorera." 

AMANECER (1926) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Amanecer, núm. 53, 21-11-1926. 
FENOLL, R.: Guía..., p. 180. 
Festa d'Elig, amb informació fotogràfica, especialment al 
número del 1953. 
GOZÁLVEZ, V.: La Ciudad..., p. 28, 64, 93 i 109. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 114 i 306. 
—article sobre Aurelià Ibarra en El Ilicitano, núm. 5, 01-
07-1928.  
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 330. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 181, 212, 272, 277, 535 i 543-
545. 
—La Industria..., p. 34. 
 
Casa de pisos al cantó de la Corredora i del carrer de la 
Victòria, devers el 1920. [p. 1.083 inf.] 
 
Cinema Coliseum, a la Corredora, obra primerenca de 
l'arquitecte Serrano i Peral. Fotografia devers el 1920. [p. 
1.083 sup.] 
 
 
D-8 
DENOMINACIÓ: CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Corredora, núm. 1, i plaça de Baix 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Primer quart del segle XX 
 
UTILITZACIÓ 
 
En aquest edifici hi ha actualment diverses botigues, 
estudis de professionals i habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-26. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos que forma cantonada. 
El primer pis té balcons d'obra i dos contundents 
miradors, també d'obra. Hi ha nombrosos adornaments, 
molt lleus, tots en baix relleu, a les llindes de les portes; 
als miradors i a les baranes hi ha motius florals i 
curvilinis. Les baranes del segon pis són de ferro, molt 
simplificades. Sobre les portes hi ha un fris amb motllures 
molt acusades que corre per tota la façana. Els balcons 
situats sobre els miradors tenen les baranes d'obra, com 
els balcons del primer pis. Tot l'edifici està coronat amb 
una cornisa sobre permòdols d'obra i amb una deliciosa 
barana d'obra calada, com una gelosia. Una palmeta en 
baix relleu remarca la cantonada. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici forma part de la tirera de cases pegades a la 

muralla de la vila, a la part de fora, sobre el vall, que 
conformà la façana del nord de la Corredora. Darrere 
encara hi ha la torre de la Vetlla, sobre la qual es troba el 
rellotge de Calendura, visible per damunt d'aquest edifici; 
l'envolten bons edificis de principi de segle que formen un 
interessant conjunt arquitectònic. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquesta una de les més delicades obres de principi del 
segle XX a Elx. Les dues façanes són molt unitàries i els 
elements ornamentals estan disposats d'una forma 
estudiada. La importància del primer pis està ressaltada 
per les baranes i els grandiosos miradors d'obra. El segon 
pis passa més desapercebut. La coronació del conjunt està 
ben aconseguida amb el fris de baix relleus que uneix les 
llindes de les portes, amb la cornisa i amb la barana del 
terrat. Hi ha un gran repertori de motius ornamentals: 
caps d'angelot, garlandes, llaços, medallons, sanefes, 
tapapersianes amb les tres barres de la Sezession vienesa, 
vidres fragmentats en quadrats a les finestres de 
guillotina, etc. Els relleus, composats en bandes 
horitzontals, compensen la verticalitat assenyalada per les 
obertures. En general, un cert modernisme, molt suau, 
malgrat la profusió d'adornaments, marca tot el conjunt, 
especialment els bonics miradors. La burgesia local féu 
gala d'aquest llenguatge on, juntament amb elements d'un 
clar modernisme, apareixen ornaments romàntics i 
neobarrocs. 
 
CRONOLOGIA 
 
En les fotografies antigues hom pot veure que en aquest 
lloc existí fins a principi de segle una casa senyorívola 
barroca que degué ser totalment derruïda per a fer aquest 
edifici. L'edifici antic semblava molt bell; tenia tres 
plantes i un balcó de ferro en la cantonada. Pel que fa a 
l'edifici nou, el 1924 el periòdic El Papagayo anunciava 
que el 27 de gener s'havia de celebrar la subhasta d'una 
casa situada aquí, que lògicament devia ser la vella, però 
no tenim constància que ho fos. El 1926, en la revista 
Levante apareixia l'anunci d'un institut ortopèdic on 
s'incloïa una fotografia de l'establiment. S'hi veu molt bé 
un balcó del primer pis d'aquesta casa, un dels que donen 
a la Corredora. Vol dir que devia fer ja temps que estava 
construïda. El 1929 apareix també fotografiada en el fullet 
Grandes fiestas en Elche. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
ANÒNIM: Grandes fiestas en Elche. Agosto, 1929, 
Impremta Moderna, Elx, 1929. Inclou una fotografia de 
l'edifici. 
El Papagayo, núm. 13, 06-01-1924. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
Festa d'Elig, especialment la del 1948, on es veu la 
fotografia d'una processó del Congrés Eucarístic passant 
per la Corredora. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 34. 
Levante, núm. 25, 10-10-1926. 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 1, plaça de Baix. 
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Detall de la façana a la Corredora. Fotografia del 1979. 
[p. 1.087 inf.] 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 1, plaça de Baix. 
Vista de conjunt. Fotografia del 1979. [p. 1.087 sup.] 

 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 1, plaça de Baix. 
Detall d'un dels miradors i de la composició dels balcons. 
Fotografies del 1977. [p. 1.088] 
 
 
D-9 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Corredora, núm. 2, i plaça de Baix 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Principi del segle XX 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una botiga d'electrodomèstics; a 
l'entresòl, un dentista i dalt, habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-27. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos que forma cantonada. A 
la plaça de Baix només hi ha balcons, de major volada els 
del primer pis que els del segon. Tots tenen baranes de 
ferro. A la façana de la Corredora, en canvi, la 
composició està dominada per dos grans miradors d'obra, 
amb balustrada a les baranes, entremig dels quals hi ha 
una barana barroca de ferro forjat. Hi ha frisos motllurats 
a les llindes de les portes, amb greques i motius vegetals. 
L'edifici està rematat per una barana de ferro i un ràfec de 
teula poc pronunciat. 
 
CONTEXT 
 
La plaça de Baix i la Corredora constitueixen una zona 
ocupada intensivament per la burgesia des del segle XIX i 
es tracta d'un dels millors conjunts urbans d'Elx, amb 
bones mostres d'arquitectura de principi de segle, a més 
de la Casa Consistorial, la torre de la Vetlla i el rellotge 
de Calendura. 
 
TIPOLOGIA I CRONOLOGIA 
 
Es tracta d'un edifici amb multiples reformes i que, per 
tant, arreplega elements de diferents èpoques. Comparant 
fotografies antigues de la plaça de Baix on es veu aquesta 
casa en diferents moments, hi hem establert la hipòtesi de 
tres èpoques diferents. En un primer moment, la façana 
seria plana, enlluïda d'algeps i només amb balcons. 
D'aquesta façana inicial —datable en el segle XIX— 
resten la disposició general de les obertures i les baranes 
de ferro, una de les quals, la barana del balcó del primer 
pis que mira a la Corredora, és de ferro forjat, té 
característiques barroques i és, pot ser, fins i tot, anterior a 
aquesta època. Posteriorment, degueren introduir-se les 

sanefes amb relleu que remarquen els forjats i la 
cantonada i també degué posar-se el ràfec, amb 
permòdols treballats en fusta, ja que tots aquests elements 
són típics de l'arquitectura de final del segle XIX. Per fi, en 
un darrer moment, se li degueren afegir els miradors, amb 
les típiques finestres allargades, amb volutes, balustrades i 
relleus neobarrocs. En aquest moment és quan degueren 
ser repintats els panys de la paret en tonalitats clares i 
uniformes, ja que inicialment devien estar pintats d'un 
color fosc. El resultat d'aquest procés és un edifici 
eclèctic, on la cantonada no està remarcada de cap forma i 
on la monumentalitat està protagonitzada exclusivament 
pels gegants miradors de cap al 1920. Hi conviuen 
llenguatges del vuit-cents a les baranes, amb la disposició 
romàntica de les obertures i les sanefes de color i amb 
alguns ornaments postmodernistes. 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 35. 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 2, i plaça de Baix. 
Vista de conjunt. Encara que aquest edifici és d'inferior 
qualitat que el de la Corredora, núm. 1, entre els dos 
tanquen la plaça de Baix per llevant d'una forma unitària 
no exempta de monumentalitat. Fotografia del 1977. [p. 
1.091 sup.]  
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 2, i plaça de Baix. 
Detall de la façana de la Corredora, amb els dos 
imponents miradors. Fotografia del 1977. [p. 1.091 inf.] 
 
 
D-10 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Corredora i carrer de la Victòria, 
núm. 3 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1928 
 
UTILITZACIÓ 
A la planta baixa hi ha una botiga i a les plantes de pisos, 
habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
Aquest immoble està inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-7. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos. La façana és plana, 
sense cap mirador. Les obertures —totes portes 
balconeres— estan ordenades de forma estricta, guarden 
proporcionalitat i donen a balcons amb la barana de ferro. 
Per la part de la Corredora, aquest balcó és corregut. El 
motiu ornamental és el mateix a les baranes de ferro, 
sobre les llindes de les portes i a la barana d'obra de 
coronació. Es tracta d'una doble garlanda, amb fulles i 
roses, d'execució molt cuidada. L'acabat dels panys de 
paret és a base d’un estucat beix, ara descolorit, que en 
planta baixa simulava peces de pedra bonyeguda. 
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Encastada a la façana de la Corredora, a l'altura de la 
planta baixa, hi ha una làpida romana que diu el següent: 
"Deus Mans. A Ulpia Marciana, que visqué trenta anys, 
dedique aquesta làpida. El seu caríssim espòs Lucio Casio 
Juniano". Aquesta làpida fou col·locada per Aurelià 
Ibarra i recentment ha estat bàrbarament pintada de color 
marró. Aquesta degué ser la casa —millor dit, el solar— 
on nasqué l'esmentat Aurelià Ibarra, historiador i polític 
de gran influència en la seua època i estudiós de les 
antiguitats d'Elx. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta és una de les populars Quatre Esquines, 
encreuament del carrer de la Victòria, del de la Pescateria 
Vella i de la Corredora. Aquests carrers formen un bon 
conjunt d'arquitectura burgesa del primer quart del segle 
XX. Fa només uns deu anys que hi començà la renovació 
urbana, però encara es manté el caràcter unitari de la 
zona. Aquest edifici té una important incidència urbana 
per la seua estructura ordenada i pel tractament de la 
cantonada. 
 
TIPOLOGIA 
 
Obra intermèdia entre l'arquitectura romàntica de final del 
segle XIX i la modernista i la neobarroca del primer quart 
del segle XX. La decoració és molt lleu: baixos relleus 
d'escaiola i detalls de ferro encunyat. La disposició de les 
obertures, el motiu ornamental de les garlandes (repetit en 
tota la façana) i la disposició barroquitzant de les espirals 
dels balcons remeten a alguns edificis dels segles XVII i 
XIX. Hi destaca per la seua qualitat el remat de l'edifici, 
típic del modernisme, on una mena de medalló amb 
motius vegetals remarca la cantonada. L'estucat, en 
diverses tonalitats de beix, crema i ocre fou usual des de 
final del segle xIX fins a meitat del segle XX, alternat amb 
colors forts com ara el mangra i el blau.  
 
CRONOLOGIA 
 
Estilísticament, l'edifici es podria situar en la dècada del 
1900-1910, encara que alguns testimonis el situaren cap al 
1920. El 1928 Pere Ibarra deia que acabaven de derrocar 
la casa d'Aurelià Ibarra i que fou en sa casa on Aurelià 
col·locà la làpida d'Ulpia Marciana el 1857, quan se la 
portà de Santa Pola. Quan Pere Ibarra escrivia Elche..., el 
1918, aquesta làpida encara estava "encastada en la part 
baixa de la casa núm. 15 de la Corredora, prop de les 
Quatre Esquines, en la mateixa disposició en què la posà 
Aurelià Ibarra". L’edifici, per tant, és datable entre els 
anys 1928 i 1929, ja que en el mes d’agost d’aquest darrer 
any ja va aparèixer fotografiat en el fullet Grandes 
Fiestas en Elche. També en el núm. 168, entre d'altres, 
del periòdic Amanecer, del 10-03-1929, s'anunciava 
"Bermejo. Dentista. A. Ibarra, 3; 4 esquinas". En les 
fotografies d'aquesta època encara no estava el fanal de la 
cantonada. El plantejament culte de l'edifici, d'una 
categoria formal alta, ens fa pensar que l’autor pogué ser 
un mestre d'obres. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 

Amanecer, núm. 168, 10-03-1929. 
IBARRA, A.: Illici..., p. 158, làm. VIII. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 50-51. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 40. 
 
Edifici d'habitatges, carrer de la Victòria, núm. 3, 
cantonada a la Corredora. Fotografia del 1979. [p. 1.095 
inf.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer de la Victòria, núm. 3, 
cantonada a la Corredora. Encara resta en la paret una de 
les boniques faroles amb dues boles de vidre del segon 
quart del segle XX que il·luminaven la Corredora. 
Fotografia del 1979. [p. 1.095 sup.] 

 
Edifici d'habitatges, carrer de la Victòria, núm. 3, 
cantonada a la Corredora. Detalls de la cantonada i dels 
balcons. Fotografies del 1977. [p. 1.096] 

 
Inscripció romana que en l'actualitat es troba en la casa 
que fa cantonada amb el carrer de la Victòria i la 
Corredora. Dibuix de Pere Ibarra, AME; reproduït en la 
revista Festa d'Elig del 1978, p. 11. [p. 1.097 sup.] 
 
"Hem de donar comptes d'una altra [inscripció] publicada 
també per diversos historiadors [...]. Per a conservar-la 
millor la vam col·locar en la façana de la nostra casa, 
situada en el carrer de la Corredora, a Elx, on roman avui 
en dia". IBARRA, A.: Illici..., 1879, p. 158, làm. VIII. [p. 
1.097 inf.] 
 
 
D-11 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Pescateria Vella (of. 
d'Aurelià Ibarra), núm. 1, i Corredora, núm. 10.  
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Final del segle XIX 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una botiga, a les plantes de pisos, 
habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-28. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquesta casa té planta baixa i dos pisos i fa cantonada. Hi 
predominen els panys cecs de paret sobre les obertures. 
Al primer pis hi ha un balcó continu per tota la façana 
amb una barana de ferro de dibuixos postromàntics. Al 
segon pis, en canvi, hi ha balcons aïllats de poca volada, 
amb el mateix dibuix. Dels panys de paret llisos 
destaquen les llindes de les portes dels balcons, que 
formen una mena de guardapols amb motllures d'escaiola 
adornades amb motius vegetals. La composició està 
centrada per un cap femení que té els cabells arrissats. La 
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coronació de l'edifici és una cornisa molt lleu que amaga 
el canaló, sobre la qual hi ha una barana de ferro de 
barrots verticals. Les parets exteriors, en mal estat de 
conservació, estan acabades amb estuc. Al primer pis hi 
ha una làpida de marbre blanc, amb una llegenda 
il·legible des del carrer, en què no hem pogut saber què 
diu.  
 
CONTEXT 
 
Es tracta d'una de les celebres Quatre Esquines d'Elx, en 
l'encreuament de la Corredora i dels carrers de la 
Pescateria Vella i de la Victòria. Tot aquest tros de 
l'eixample al sud de la vila murada és un bon conjunt 
arquitectònic de principi del segle XX. 
 
TIPOLOGIA 
 
Probablement es tractava d'un edifici antic, dels segles 
XVII o XVIII (semblant a l’edifici veí, el núm. 12 de la 
Corredora) remodelat a final del segle XIX, com es va fer 
amb moltes cases (l'edifici núm. 2 de la Corredora, per 
exemple). Així, la distribució de les obertures és arcaica; 
la façana és plana, sense miradors, i les obertures, totes de 
la mateixa grandària, estan col·locades simètricament. Els 
dibuixos de les baranes són d'un romanticisme tardà, 
mentre que els pocs elements ornamentals deuen ser 
encara posteriors, diríem que del primer quart del segle 
XX. La motllura modernista de les llindes, feta en sèrie, es 
pot trobar en altres edificis d'Elx i també en d’altres 
poblacions del sud i del centre del País Valencià. Garcia 
Anton assenyala aquest ornament —amb el brancatge 
vegetal, i amb el cap de dona que centra la composició— 
com un dels característics del modernisme valencià en la 
governació d'Oriola. 
 
CRONOLOGIA 
 
Per les característiques formals, l'obra és datable a 
principi del segle XX. Apareix ja en una fotografia del 
fullet Grandes Fiestas en Elche. Agosto 1929. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GARCIA ANTON, I.: "Problemática...". 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 31. 
 
Edifici d'habitatges, carrer d'Aurelià Ibarra (antic carrer 
de la Pescateria Vella), núm. 1, cantonada de la 
Corredora, núm. 10. Detall de la solució de l'angle. 
Fotografia del 1979. [p. 1.100 inf.]  
 
Edifici d'habitatges, carrer d'Aurelià Ibarra (antic carrer 
de la Pescateria Vella), núm. 1, cantonada de la 
Corredora, núm. 10. Detall de la façana a la Corredora. 
Fotografia del 1979. [p. 1.100 sup.] 
 
 
D-12 
DENOMINACIÓ:  HOSPITAL DE LA CARITAT 
EMPLAÇAMENT: Corredora 

AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1564-Fou derrocat el segle XX 
 
UTILITZACIÓ 
 
En aquest lloc estigué l'hospital de la Caritat durant l'edat 
moderna. L'edifici fou utilitzat després per a instal·lar-hi 
el jutjat. Més tard hi hagué un casino i, després, un café.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Des del segle XVI, l'hospital de la Caritat de la vila estigué 
a la Corredora, a la vorera de migdia, entre el carrer de la 
Pescateria Vella i el convent de Santa Clara. Sembla que 
era un edifici de grans dimensions que donava per darrere 
al carrer dels Arbres (que aleshores era terreny d'horts, de 
la parròquia del Salvador). No hem trobat enlloc cap 
descripció de les característiques estilístiques i 
arquitectòniques. Tampoc sabem en quina època es va 
derrocar, però degué ser durant els anys 40 o 50 del segle 
XX, ja que, segons Ibarra, encara estava dempeus el 1931.  
 
CRONOLOGIA 
 
1514 
Segons Ibarra, aquest any es va fundar un nou hospital: 
"S'elegí un lloc extramurs de la vila, en la planúria 
anomenada la Corredora, i un poc separat del fossat i del 
vall [...]". Diu que aquest hospital es començà amb el 
diners que el magnífic Pere Ferràndez de Mesa deixà per 
a la fundació. També s'hi invertiren els diners de la venda 
de l'antic hospital del carrer Major. 
1564 
Gozálvez dóna aquesta data per a l'acord de traslladar 
l'hospital del carrer Major al de la Corredora. 
1572 
Estava en construcció l'hospital de la Corredora, diu 
Ibarra. Constava d'un gran pati central, amb portes als dos 
extrems: la principal a la Corredora i la segona als horts 
de la part del Salvador. 
1574 
Ramos diu que l'hospital Nou de la Corredora encara 
estava en construcció, ja que per a l'obra s'aplicaren part 
de les multes imposades als que no guardaven les ordres 
del Consell per a la fabricació de sabó. 
1581 
Segons Sanz, es fundà la Confraria de la Sang del Nostre 
Senyor Jesucrist a l'església de l'hospital. 
1677 
Segons Ramos morí a l'hospital de la Corredora un frare 
agustí que venia de Múrcia, i que originà una gran 
epidèmia.  
Durant els segles XVII, XVIII i XIX, hi va haver protestes 
del veïns, que demanaven el trasllat de l'hospital. 
1841 
L'hospital de la Corredora fou instal·lat al desamortitzat 
convent de franciscans de Sant Josep, que el govern havia 
cedit al municipi per a tal finalitat. 
1885 
Quan Madoz escriu el seu Diccionario..., l'edifici que 
ocupà l'hospital, a la Corredora, encara era conegut amb 
aquest nom d'hospital i s'hi havien instal·lat les oficines 
del jutjat. Segons Ramos, en una data incerta, però que 
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devia ser devers principi del segle XX, el jutjat se n'anà 
d'aquí a l'alcàsser de la Senyoria. 
1931 
Segons diu Ibarra en el seu Compendio..., l'edifici de 
l'hospital havia estat el núm. 22 de la Corredora, on 
aleshores estava el café Pasqual.  
Abans, durant el segle XIX, segons Ramos, el veí d'Elx 
Cristòfol Ruiz demanà a l'Ajuntament que li llogàs el 
local de l'hospital antic de la Corredora per a fundar "un 
casino, o local d'esbargiment per a la lectura de 
periòdics", la qual cosa li fou concedida. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Hi ha ermites ben posades i endreçades amb una gran 
devoció, com és la Sang del Nostre Senyor Jesucrist i 
l'església de l'Hospital, que és casa on s'arrepleguen 
pobres [...]. En aquesta casa i església de l'hospital està 
fundada una Confraria de la Sang del Nostre Senyor 
Jesucrist. Es fundà la confraria el 1581." 

CRISTÒFOL SANZ (1621) 
 
"L'edifici tenia enmig un gran pati, al qual donaven ingrés 
dues portes: una, la principal, a la Corredora, i una altra 
cap als horts de la part de Sant Salvador. [...] Formava la 
planta una sala capaç per a 20 llits. Al costat d'aquesta 
n'hi havia una altra de menor per als agonitzants. Hi havia 
una cuina immediata i amb servitud de la sèquia i dos 
quartets petits, amb una altra cuina petita, que servia de 
refugi per als passatgers pobres.[...] Una habitació per a 
ferits [...] pou i una cavallerissa de dimensions regulars 
[...]. Al pis principal hi havia dues sales: una per a dones, 
on hi havia deu llits, i una altra per als agonitzants. Una 
cambreta per al capellà assistent i una altra per als criats. 
[...] Compresa en la planta baixa hi havia una ermita que 
tenia una torreta amb una campana mitjana, sota 
l'advocació del Santíssim Crist de la Salut. [...] Aquest 
santuari, encara que era gran, desarreglat i de mal gust 
arquitectònic, posseïa, en canvi, bones pintures i preuades 
imatges de talla, que formaven l'antiga processó de 
Divendres Sant [...]." 

PERE IBARRA I RUIZ (1895) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 54 i 103, fig. 9. 
IBARRA, P.: Compendio..., p. 19. 
—Historia..., p. 97, 107, 146-148. 
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 330. 
RAMOS, A.: La Industria..., p. 142. 
—Historia..., p. 186, 261 i 292. 
SANZ, C.: Recopilación..., p. 126-127. 
 
Cases de pisos a la Corredora. Façana sud, vora el carrer 
de la Pescateria Vella. Fotografia del 1978. [p. 1.104 inf.] 
 
La Corredora vista des de la Glorieta. Detall de Fira de 
Sant Andreu a la plaça del Doctor Campello (solar del 
Convent de Santa Clara), fotografia devers el 1900, per 
Pere Ibarra. BME, Cabezas y Cabeceras, A-52, E-1, R. 
61. [p. 1.104 sup.] 

 
La Corredora entre el carrer Ample i el Pont dels Ortissos. 

Bones mostres de l'arquitectura dels anys 40, quan es 
barrejaven el racionalisme i el castissisme sui generis d'A. 
Serrano Peral i de S. Pérez Aracil. Fotografia del 1979. 
[p. 1.105 inf.] 

 
La Corredora entre el carrer de la Pescateria Vella i la 
Glorieta; pany de paret de migdia, on estigué l'hospital de 
la Caritat de la vila des del 1564 (quan es féu l'edifici) 
fins al 1841, quan es traslladà al convent de Sant Josep. 
Després estigué aquí el jutjat. Ara només es veu un edifici 
del segle XVIII, un altre de final del XIX i la desastrosa 
renovació urbana dels anys 60 del segle XX. Fotografia 
del 1979. [p. 1.105 sup.] 
 
 
D-13 
DENOMINACIÓ:  CASA DEL CIRI 
EMPLAÇAMENT: Corredora i carrer del Trinquet, 
núm. 1 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1900 
 
UTILITZACIÓ 
 
Abans de la guerra estigué aquí la seu social de la Societat 
Artística Blanco y Negro. Després fou ocupat per la 
Falange Espanyola, i se l’anomenà Hogar del Camarada. 
Després del final de la Segona Dictadura foren retirats els 
rètols i les banderes, però encara ara (1982) segueix sent 
la seu de l'extrema dreta local. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-30. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos que fa cantonada i 
ocupa un solar extens. Al primer pis i al llarg de tot 
l'immoble hi ha un balcó de gran volada la barana del qual 
és de ciment armat i forma motius orgànics i vegetals. El 
segon pis, en canvi, té només petits balcons, 
alternadament amb volada i sense. Aquests darrers tenen 
baranes corbades de ferro amb motius florals. El remat de 
l'edifici està format per una cornisa sobre permòdols 
d'obra i una barana d'obra calada. A la llinda de les portes 
de la façana del carrer del Trinquet hi ha frisos amb 
motllures de formes vegetals amb el cap d'un lleó enmig. 
 
CONTEXT 
 
Exactament aquí, en el solar ocupat per aquest edifici, 
estava l'angle sud-est de l'antiga muralla medieval. A 
l'angle hi havia la torre de Vill, visible als plànols de 
Porras i de Coello, que fou derribada el 1899. Dins 
l'eixamplament al sud de la vila i, en particular, a la 
Corredora, la imatge urbana d'aquest edifici és 
particularment important, ja que és fonamental per a 
definir el pany de paret del nord de la Glorieta a causa de 
la gran dimensió de la seua façana. 
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TIPOLOGIA 
 
Aquí es torna a donar, encara que sense miradors, la 
solució compositiva i ornamental utilitzada en la casa 
núm. 1 de la Corredora. Tanmateix, aquesta proposta és 
molt més contundent gràcies a la balconada contínua del 
primer pis. L'edifici perd en gust per l'ornament, però 
guanya amb la composició del conjunt i en dimensions. 
La barana, la cornisa superior i fins i tot la palmeta frontal 
de la cantonada, de gust modernista, són semblants a les 
de la casa núm. 1 de la Corredora, i apareixen també a 
altres llocs, la qual cosa fa pensar que degueren ser peces 
semiprefabricades. Les reformes de l'edifici han estat 
abundats: hi han desaparegut les motllures de les llindes 
de la façana de la Corredora, pot ser per a col·locar-hi el 
rètol falangista, com també els ferros per a mantenir les 
persianes, molt bonics, que encara es poden veure a la 
façana lateral. Durant els anys 60 es va arrebossar amb 
ciment una part de la façana del carrer del Trinquet per a 
obrir-hi un bar, al qual es féu una porta i una finestra en 
forma d'ou. Encara que segueix utilitzant-se, actualment 
l'edifici està en mal estat. Hi ha vidres romputs i baranes 
on l'armadura s'ha rovellat i ha fet saltar el recobriment de 
morter. 
 
CRONOLOGIA 
 
La torre de Vill de les muralles de la vila fou derrocada el 
1899. Exactament l'11 d'abril situa Ibarra l'enderroc de la 
que ell anomena "torreta de Perpinyà, cantó del Trinquet". 
Els Perpinyà eren els propietaris de la gran casa pairal que 
arribava fins al palau bisbal. Suposem que aquest edifici 
es degué fer de nova planta immediatament després o al 
cap de pocs anys de l'enderroc. El 1913 es fundà la 
Societat Artística Blanco y Negro, amb la finalitat 
primordial de protegir la banda de música del mateix 
nom. Després de desaparèixer la banda, la societat hi 
continuà tenint la seu social, la qual es convertí en un 
centre d'esbargiment i de cultura, un del més concorreguts 
de la ciutat, segons la Guía... de Fenoll. Dins la societat 
s'establí una acadèmia de dibuix i de pintura, de música, 
de matemàtiques, de geografia i d'història; hi dissertaren 
nombrosos i importants oradors, homes polítics i de 
cultura: hi feren festes de poesia i exposicions de pintura; 
hi organitzaren obres de teatre i jocs florals. Tenia una 
revista setmanal que començà a eixir el 1913 i que s'acabà 
el 1925 titulada Nueva Illice. El 1925 s'ajuntà amb 
Levante per a constituir la revista Elche, d'un interès 
decreixent. Justament el 1925, el periòdic Nueva Illice 
anunciava la inauguració d'un nou local de la Societat 
Blanco y Negro, amb un banquet i una reunió familiar on 
un quintet de música donà un recital. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
FENOLL, R.: Guía..., p. 159-161. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 155. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 33. 
Nueva Illice, núm. 665, 21-06-1925. 
 
Casa del Ciri, Corredora, cantonada al carrer del Trinquet. 

Vista de conjunt i detall de la balconada. Fotografies del 
1977. [p. 1.109] 

 
Casa del Ciri, Corredora, cantonada al carrer del Trinquet. 
Detall de la façana lateral. Aquí estava, fins al 1899, en 
què fou derrocada, la torre de Vill de les muralles de la 
vila. Fotografia del 1979. [p. 1.110 inf.] 

 
Casa del Ciri, Corredora, cantonada al carrer del Trinquet. 
Façana principal. Fotografia del 1979. [p. 1.110 sup.] 
 
 
D-14 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS I FARMÀCIA (LA CASA 
ALTA) 
EMPLAÇAMENT:Carrer Ample, núm. 1, Corredora i 
carrer del Trinquet  
AUTOR: Pau, mestre d'obres (les tres primeres plantes) 
i Antoni Serrano i Peral, arquitecte (l'últim pis i la 
farmàcia) 
ÈPOCA: 1920-1925 i 1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
La planta baixa segueix dedicant-se a farmàcia i els pisos, 
a habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El promotor de l'ampliació de l'edifici fou Jaume Brotons 
i Pomares i el del projecte de farmàcia en la planta baixa 
fou Jaume Brotons i Boix. Aquest edifici està inclòs dins 
el Catàleg municipal d'edificis protegibles del 1982, amb 
el núm. D-19. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici que dóna a tres carrers; originàriament tenia planta 
baixa i dos pisos, i posteriorment se li n'afegí un altre. Les 
dues cantonades estan suavitzades per una lleu curvatura i 
per la col·locació de finestres i portes balconeres 
exactament al mateix angle. Al cantó de llevant hi ha un 
gran mirador al primer pis; un balcó situat damunt 
d'aquest al segon i un balcó volat, amb barana metàl·lica, 
al tercer. A l'altre cantó hi ha un balcó amb barana de 
balustrada al primer pis, una finestra balconera amb la 
mateixa barana al segon pis i un balcó volat, simètric al 
de l'altre angle, al tercer. Totes les obertures estan 
perfectament ordenades. La asimetria inicial de l'obra es 
complicà en afegir-li el tercer pis, composat 
simètricament. Destaca en el conjunt la manca de balcons 
i miradors (excepte en el primer pis), la qual cosa origina 
uns volums compactes ben interessants. També hi destaca 
l'abundància d'elements contradictoris, com ara la finestra 
geminada cega en el centre de la composició, al costat 
d'elements d'una escala tan gran com el mirador i la 
balustrada. Ressaltem també les baranes amb flors de 
ferro vora els balustres o vora les esquemàtiques baranes 
de l'últim pis. Tot l'exterior està pintat de blanc. 
 
CONTEXT 
 
La Casa Alta està situada en el mateix centre de la ciutat, 
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entre la Glorieta i el carrer Ample, en una zona 
d'assentament de la burgesia de principi de segle; és 
aquest un dels pocs conjunts d'Elx ben conservats, pot ser 
per la joventut de la major part dels edificis. Aquesta és 
una fita important del paisatge urbà del centre, tant per la 
situació com per la categoria formal i urbana. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'actual Casa Alta té algunes pervivències modernistes, 
especialment les flors i altres motius vegetals de la 
bellíssima porta d'entrada i de les baranes, les suaus 
motllures que emmarquen algunes obertures, la partició 
dels vidres de les finestres i, sobretot, la situació i la 
solució formal del gran mirador de la cantonada. També 
és hereva del modernisme la composició asimètrica del 
conjunt, amb el mirador en un costat i sense cap element 
en el centre de la façana principal, a excepció de la 
balustrada del balcó, que s'allarga fins a l'angle de ponent. 
Trobem aquí una de les presències tardomodernistes més 
interessants i cultes de la ciutat. Aquesta composició 
modernista està negada per l'ordenació simètrica de les 
façanes i la utilització de balustrades a les baranes dels 
balcons i a la coronació de l'edifici, cosa que aporta una 
voluntat de classicisme al conjunt. La farmàcia és una 
delicada obra dels anys 50. La composició està basada en 
l'aplacat de pedra col·locat de manera que s’hi remarquen 
les línies horitzontals i la marquesina de poca volada. 
Tota la planta baixa segueix la mateixa línia que la resta 
de l'edifici. Es tracta, doncs, d'un bon exemple de 
l'arquitectura del primer quart del segle XX i un dels 
millors edificis d'Elx.  
 
CRONOLOGIA 
 
Una informació arreplegada personalment dóna entre els 
anys 1920 i 1925 per a la construcció de l'edifici original. 
Hi ha un "Projecte de farmàcia per a en Jaume Brotons i 
Boix" en aquesta planta baixa, diferent al realitzat, fet per 
l'arquitecte Serrano i Peral el juny del 1941. L'elevació 
del tercer pis es féu el 1950 i la dirigí aquest arquitecte. 
El 1922, Ibarra donava la notícia de la venda de l'edifici 
que hi havia aquí, ja amb el mateix nom, i el qual, pel que 
diu, era un edifici del segle XVIII, propietat del duc 
d'Arcos. En una efemèride assenyala que el 25 de maig 
s'enderrocava la que ell anomena "històrica Casa Alta". 
Aquesta casa fou construïda pel duc d'Arcos el 1770, 
sobre el forn de la Corredora que havia comprat aquest 
mateix any. Probablement es tractà d'una renovació i 
ampliació. El 1832 era descrita com "situada en la 
Corredora d'aquesta vila, dóna per llevant al carrer 
Ample, per ponent al del Trinquet i per migdia a la 
Corredora [...]. Consta d'una entrada molt reduïda, un 
soterrani petit, dues sales amb dues alcoves, un menjador 
i una cuina petita, una cambra petita, quatre falses, pou 
d'aigua pluvial mitger amb el del forn [...]". Diu Ibarra 
que l'escrivà la descrivia així: "Consta d'entrada capaç, 
olla i alcavó de forn, un soterrani per a llenya, pou d'aigua 
pluvial i quadra; una cambra en alt i una cuina petita". 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta B 39-47. 

IBARRA, P.: "La casa alta: Horno" al periòdic La Defensa, 
núm. 542, 15-01-1922. 
— Elche..., p. 165. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 51. 
Les dates ens han estat aportades pels propietaris. 
 
La Casa Alta, carrer Ample, núm. 1; cantonada de la 
Corredora; cantonada al carrer del Trinquet. Façana 
principal que mira a la Glorieta. Fotografia del 1979. [p. 
1.114 inf.] 
 
La Casa Alta, carrer Ample, núm. 1; cantonada de la 
Corredora; cantonada al carrer del Trinquet. Detall de 
l'agosarada solució de l'angle del sud oest. Fotografia del 
1979. [p. 1.114 sup.] 

 
La Casa Alta, carrer Ample, núm. 1; Corredora i carrer 
del Trinquet. Angle de la Corredora i del carrer del 
Trinquet; angle de la Corredora i del carrer Ample i detall 
de la porta d'entrada, amb ornaments florals i vegetals que 
recorden els rams arrissats de palma blanca. Fotografies 
del 1977. [p. 1.115]  
 
 
D-15 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Corredora, núm. 30. 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Final del segle XIX 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una farmàcia i als pisos, habitatges  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-32. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. La 
façana està ordenada asimètricament, de manera que 
deixa a la dreta —fora de la composició— les finestres de 
l'escala. Hi predominen els panys de paret sobre les 
obertures. Aquestes estan reduïdes, en cada planta, a tres 
balcons de molt poca volada, major al primer pis. Aquests 
balcons sí que estan ordenats perfectament i simètrica, 
segons un eix central. Al balcó central del primer pis se li 
afegí un mirador de fusta, com era habitual en molts 
edificis del segle XIX. La planta baixa està xapada amb 
baldoses semblants a les que s'utilitzen tradicionalment a 
Elx per a les voravies, disposades amb la junta en 
diagonal. La resta de la façana està pintada de blanc. Una 
pronunciada cornisa fa les funcions de ràfec, muntada 
sobre rajoles col·locades de través que queden vistes; 
aquesta cornisa amaga el canaló que arreplega l'aigua del 
terrat (encara que, després, la baixant queda vista per la 
façana) i, juntament amb la barana de ferro, corona 
l'edifici. 
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CONTEXT 
 
Aquest edifici és representatiu de la primera arquitectura 
burgesa de la Corredora. Les cases modernistes foren una 
evolució d'aquest tipus i les racionalistes trencaren 
l'esquema tipològic urbanístic i arquitectònic. Malgrat 
aquesta ruptura parcial dels anys 40, fou a partir del 1960 
quan edificis postracionalistes, la desmesura volumètrica, 
formal i estilística dels quals ratlla en l'ofensa cívica, 
trencaren puntualment el conjunt urbà de la Corredora de 
forma irreversible. Les dissortades alineacions de carrers 
imposades ex-novo al centre d'Elx des dels anys 20-30, 
com a falsa idea de progrés i de modernitat, afecten 
l'edifici aquest, que ha de recular mig metre segons la 
línia de carrer establerta. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquesta casa és una mostra significativa de l'arquitectura 
romàntica, la senzillesa de la qual està subratllada per la 
bona conservació. Aquí no s'introduïren els ornaments 
modernistes seriats a les llindes de les portes i a la cornisa 
de l'edifici, com fou habitual durant els anys 20 en molts 
altres llocs. Només sembla posterior al conjunt inicial el 
vestíbul, magnífica peça art-decó decorada amb marbres 
de colors blancs i negre. Del pany de paret de la façana 
només sobreixen els balcons suportats per mènsules de 
forma i dibuixos esquematitzats, com també la cornisa 
superior. Les baranes de ferro fos estan compostes amb 
cercles, barrots verticals i boles, formant dues sanefes 
com de randa. Els travadors de persiana corbats accentuen 
la lleugeresa de la façana. El conjunt té una alt interès pel 
tipus d'arquitectura de què es tracta i per la facilitat i 
senzillesa amb què està resolta. 
 
CRONOLOGIA 
 
La façana sense miradors monumentals ni ornamentació, 
els balcons amb baranes metàl·liques i dibuixos 
geomètrics, i la cornisa superior, molt esquemàtica, són 
solucions pròpies de la burgesia dels anys 1880-1900. 
Encara que el tipus es manté, d'una forma tardana, durant 
el primer quart del segle XX, no pensem que siga posterior 
al 1900 atesa la situació de l'edifici al centre d'Elx, lloc de 
moda on s'havia de fer arquitectura novedosa. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 32. 
 
Casa de pisos, Corredora, núm. 30. És aquest un deliciós 
edifici romàntic de final del XIX. Fotografia del 1979. [p. 
1.118 inf.] 

 
Casa de pisos, Corredora, núm. 30. Fotografia del 1979. 
[p. 1.118 sup.] 
 
 
D-16 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Corredora i carrer del Comte (of. 

Pere Ibarra), núm. 1 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: Devers 1940-1945 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una botiga; i a les plantes de pisos, 
habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-32. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de quatre plantes i àtic, en cantonada. Com en les 
altres tres cases d'aquest encreuament, el cantó sobreïx 
més que la resta de l'edifici, formant un mirador circular 
de finestres contínues. L'exterior és d'una gran senzillesa. 
L'efecte de la composició està basat només en la 
contraposició dels panys de paret rectes i corbats. Les 
baranes són de tub de secció cilíndrica, com en la majoria 
dels edificis racionalistes. L'edifici està rematat amb 
cornises motllurades, encara que el cos superior inclou 
una gelosia en la barana del terrat. Les parets exteriors 
estan estucades amb un color verd claret poc habitual en 
l'arquitectura de Serrano i Peral. 
 
CONTEXT 
 
Encara que arreu la Corredora hi ha bons edificis de la 
primera meitat del segle XX, destaca dins el carrer el petit 
conjunt format pels tres edificis d'aquest encreuament, 
construïts amb poca diferència de temps, ja que participen 
de les mateixes variables formals.  
Segons Pere Ibarra, en la casa de Vicent Asencio, "que 
feia cantó amb la Corredora i el carrer del Comte", fou 
descoberta la làpida amb la inscripció de la Via Hercúlia, 
en ser derrocat l'edifici, el 1885. Es deu tractar d'aquest 
solar o del solar d’enfront. Poc després de fer-se la 
troballa, la làpida fou encastada en la paret de l'arxiu de la 
casa capitular, gràcies a les gestions d’Ibarra. 
 
TIPOLOGIA 
 
Estem davant d'un dels edificis més senzills de l'arquitecte 
Serrano i Peral. La barana dels miradors està composta 
pels elementals tubs de secció circular, tan cars als 
racionalistes, deixant el protagonisme del conjunt al gran 
mirador cilíndric. L'endinsada de l'últim pis lleva força a 
la solució del cantó, però en canvi contribueix a mantenir 
la uniformitat de l'altura de cornisa amb la casa de 
Lucerga, situada enfront, i a no afeixugar el carrer del 
Comte. La barana d'obra que remata el mirador dóna 
contundència al cos central. Menys clara és la barana 
superior, on s'introdueix una gelosia que trenca la unitat 
de l'edifici. És interessant la comparació amb els edificis 
d'enfront, ja que són tres interpretacions diferents d'un 
mateix tema, molt estimat pel manierisme racionalista: 
edifici en cantó amb mirador cilíndric a l'angle i amb una 
tira de finestres contínues disposades horitzontalment al 
llarg de la façana. De les tres cases, en aquesta destaca la 
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claredat de la composició volumètrica. La quarta 
cantonada, també amb el cantó corbat, és un exemple del 
postracionalisme bord dels anys 60.  
 
CRONOLOGIA 
 
La casa es veu ja construïda en una fotografia publicada 
el 1945. També el 1946, en la guia d'Elx es veuen els tres 
edificis d'aquest encreuament i el del núm. 1 de l'avinguda 
d'En Joan Carles I.  
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Al mateix temps [que es feien edificis revisionistes com 
la casa Asèncio] es produïen els millors exemples 
d'edificis que, fidels al seu moment i dins una gran 
senzillesa de disseny, aconseguien un notable grau 
d'adequació. [...] És el cas de tres cases de Primo de 
Rivera, cantons al Pont dels Ortissos, a Canonge Torres i 
a Pere Ibarra. [...] Però aquests edificis, que oferien pot ser 
les directrius més interessants a seguir, es veurien 
desbordats per la gran màquina de la construcció-negoci, 
que arrasà qualsevol voluntat d’aconseguir una 
arquitectura autènticament moderna." 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP. Carpeta s/ref. 
DDAA: Nueva..., p. 61.  
Festa d'Elig, esp. la del 1945, on s'inclou una fotografia 
del conjunt. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 173. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
SERRANO, A.: "Treinta...", p. 32. 
 
Edifici d'habitatges, Corredora i carrer de Pere Ibarra 
(carrer del Comte), núm. 1. Vista de la cantonada; l'edifici 
de la dreta és la casa Lucerga. Fotografia del 1977. [p. 
1.122 inf.]  

 
Edifici d'habitatges, Corredora i carrer de Pere Ibarra 
(carrer del Comte), núm. 1. Vista del conjunt. És notable 
l'endinsada de la darrera planta que disminueix l'escala i 
iguala la cornisa d'aquest edifici amb la cornisa de la casa 
Lucerga. Fotografia del 1979. [p. 1.122 sup.] 
 
 
D-17 
DENOMINACIÓ:  CASA LUCERGA 
EMPLAÇAMENT: Corredora, núm. 49, i carrer del 
Comte (of. de Pere Ibarra), núm. 2. 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers 1940-43 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una botiga; i als pisos, habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 

d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-33. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de quatre plantes en cantonada. El cantó està 
solucionat amb un mirador circular de grans dimensions, 
amb major volada que la resta de miradors i balcons que 
donen als carrers. Els miradors amb finestres, que corren 
al llarg de la façana, són substituïts per balcons al costat 
de les mitgeres, de manera que es remarca el mirador del 
cantó. L'edifici està coronat per una desmesurada cornisa, 
amb voluntat expressionista, que li lleva esveltesa. Als 
entrepanys de paret, entre les tires de finestres, hi ha tres 
fenedures horitzontals que van d'un costat a l'altre de 
l'edifici. L'exterior està estucat amb color groc. 
 
CONTEXT 
 
La prolongació de la Corredora més enllà del límit sud de 
la vila murada es convertí en un carrer d'alt standing a 
partir del segle XIX. Aquí es troben bons edificis de la 
primera meitat del segle XX. Particularment important, 
com hem dit, és la imatge urbana d'aquest encreuament. 
La solució de les façanes, diferents aproximacions a 
l'arquitectura del moviment modern, li dóna al lloc un 
especial interès. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'edifici es pot adscriure al racionalisme per les solucions 
formals de la façana i pels materials utilitzats. La 
senyalització de la cantonada, amb la gran cornisa 
superior, recorda l'expressionisme. La curvatura del cantó 
fa d'aquest edifici un element singular dins la Corredora. 
Aquests elements, les bandes de finestres contínues, com 
també l'estuc i les persianes enrotllables de fusta formen 
part del repertori formal de l'arquitectura moderna. Pot ser 
que aquesta modernitat aparega malgrat la mateixa 
voluntat tant de l'autor com del client, ja que, si hem de 
creure l'arquitecte, tot el seu racionalisme de postguerra 
estava originat només per la penúria econòmica de 
l'època. Pensem que aquesta asseveració només és certa 
en part, ja que el mateix Pérez i Aracil no podia deixar de 
banda fàcilment el seu aprenentatge a l’Escola de 
Barcelona, clarament modern. Una de les baranes està 
formada amb ferros corbats en espirals múltiples, que 
denoten una voluntat castissista de l'arquitecte (o del 
manyà) i que preludiava les feixuges decoracions de 
postguerra i l'adopció de formes pseudo-populars en 
l'arquitectura d'Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
Les dates em foren subministrades pel mateix autor. En 
tot cas, apareix ja fotografiat en la revista Festa d'Elig del 
1946. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"[...] un dels millors exemples d'edificis que, fidels al seu 
moment i dins una gran senzillesa de disseny, 
aconseguien un notable grau d'adequació [...]." 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Festa d'Elig, esp. el número del 1946. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 64. 
SERRANO BRU, A.: "Treinta...". 
 
Edifici d'habitatges (casa Lucerga), Corredora, núm. 49, i 
carrer de Pere Ibarra (carrer del Comte), núm. 2. Vista de 
conjunt. Ús i abús del mirador sobre la via pública; en 
aquest cas, amb uns resultats arquitectònics esplèndids. 
Fotografia del 1977. [p. 1.125 inf.] 

 
Edifici d'habitatges (casa Lucerga), Corredora, núm. 49, i 
carrer de Pere Ibarra (carrer del Comte), núm. 2. Detall de 
la cantonada. Fotografia del 1979. [p. 1.125 sup.] 
 
Edifici d'habitatges (casa Lucerga), Corredora, núm. 49, i 
carrer de Pere Ibarra (carrer del Comte), núm. 2. 
Fotografia del 1977. [p. 1.126 inf.] 

 
Edifici d'habitatges (casa Lucerga), Corredora, núm. 49, i 
carrer de Pere Ibarra (carrer del Comte), núm. 2. Detall de 
la relació amb l'edifici d'enfront. Fotografia del 1977. [p. 
1.126 sup.] 
 
 
D-18 
DENOMINACIÓ:  CASA MACIÀ I OFICINA BANCÀRIA 
EMPLAÇAMENT: Corredora, núm. 38, i carrer 
Empedrat 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1941-1945 
 
UTILITZACIÓ 
 
Oficina bancària a la planta baixa i habitatges als pisos. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El projecte apareix a nom de Sebastià 
Macià. L'edifici està inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-34. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de quatre plantes que fa cantó i té dos habitatges 
per planta. L'angle és l'element més rellevant tant de la 
planta com de la façana. Els panys de paret que donen als 
carrers s'endinsen en la part central mitjançant arcs i 
portes de mig punt que s’hi introdueixen com a element 
decoratiu. El cantó és un mirador de gran volada, sense 
continuïtat amb els paraments laterals. Es tracta d’un 
cilindre rematat per una torreta també cilíndrica amb un 
pronunciat ràfec. És curiosa la solució de la planta, amb la 
introducció d'abundants elements curvilinis. Així, l'escala 
és més o menys oval i els menjadors, circulars amb 
columnes exemptes i amb un sentit de l'escenografia propi 
dels anys 40. El pati de llum central i els llargs corredors 
ja apuntaven a les solucions habituals de l'allotjament 
massiu. L'oficina de la planta baixa continuava la solució 

circular de la cantonada i, fins una reforma recent, estava 
xapada amb marbre vermell, molt ben entonat amb el 
color rosa de la façana; tenia columnes toscanes a la porta 
i unes magnífiques reixes de ferro amb detalls de llautó. 
 
CONTEXT 
 
La Corredora és la zona on estan els millors exemples de 
l'arquitectura de la primera meitat del segle XX. Dels 
edificis que formen aquest encreuament, un conjunt de 
gran interès dels anys 40, aquest destaca per la 
introducció que fa d'elements ornamentals propis de la 
postguerra, com les baranes, les abundants cornises, els 
arcs i la fragmentació de la façana. 
 
TIPOLOGIA 
 
En aquest edifici trobem les claus del racionalisme de 
Serrano i Peral, però comencen a reintroduir-se també els 
seus invariants castissos de principi dels anys 30, pot ser 
perquè la conjuntura econòmica i social hi era favorable. 
Així, hi continua tenint una gran rellevància la cantonada 
cilíndrica, en aquest cas amb voluntat de torre (solució 
que repetiria a l'edifici del carrer de Jordi Joan), les grans 
finestres horitzontals i les cornises; però són també 
importants els arcs, les pèrgoles i, sobretot, la 
fragmentació de la façana que fa perdre a l'edifici la unitat 
i la globalitat característica del moviment modern. Amb 
tot i això és d'un gran interès la rellevància urbana de 
l'edifici, tant per la volumetria (clara en uns llocs com el 
mirador, confusa en uns altres com els arcs i les pèrgoles) 
i també per l'estucat de color salmó de les parets. La 
planta, ben resolta, és un clar exemple d'art-decó tardà, on 
destaquen les circulacions anulars i les cambres amb 
parets curvilínies. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat el febrer del 1941. El 1945 estava ja 
construït, ja que apareix en fotografies editades aqueix 
any. El setembre del 1979 es va destruir l'oficina del banc; 
s’hi deixà part de les reixes i dues columnes a l'entrada. El 
marbre vermell d’Alacant —perfectament conservat— 
fou substituït per un vulgar marbre de color crema.* 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
Serrano inclou aquesta casa entre les que "fidels al seu 
moment i dins una gran senzillesa de disseny arriben a un 
notable grau d'adequació". 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
"[...] fa uns dies es consumava la destrucció de la millor 
obra decorativa del gran arquitecte il·licità Antoni 
Serrano i Peral: una oficina bancària xapada amb marbre 
roig, en la Corredora, emparentada en la solució de 
l'entrada amb una llarga tradició de barroc romà. [...] La 
banca, totpoderosa, també opta la major part de les 
vegades per la vulgaritat, sense seguir l'exemple de les 
actuacions digníssimes de conservació i rehabilitació de 
locals i edificis que la mateixa banca protagonitza en 
                                                             
* Aquest marbre de color crema ha estat llevat el 2003. 
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altres llocs [...]" 
GASPAR JAÉN I URBAN (1979) 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta s/ref., on hi ha còpies dels plànols. 
Festa d'Elig, esp. el número del 1945, on hi ha una 
fotografia del conjunt. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: "Momento...". 
SERRANO BRU, A.: "Treinta...", p. 32. 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 38, i carrer 
Empedrat. Planta baixa, planta principal i planta de pisos. 
Projecte datat el febrer del 1941. [p. 1.130] 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 38, i carrer 
Empedrat. Façana i perspectiva. El projecte incloïa el 
disseny de la planta baixa per a oficina bancària. Projecte 
datat el febrer del 1941. [p. 1.131] 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 38, i carrer 
Empedrat. Vista de conjunt i detall de la cantonada. La 
planta baixa, d'una gran qualitat, fou destruïda el 1979 i 
convertida en una oficina bancària mediocre. S’hi van 
salvar algunes columnes de marbre i algunes reixes. 
Fotografies del 1977. [p. 1.132] 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 38; cantonada al 
carrer Empedrat. Vista de conjunt. Fotografia del 1979. 
[p. 1.133 inf.] 
 
Edifici d'habitatges, Corredora, núm. 38; cantonada al 
carrer Empedrat. Detall del cantó. Fotografia del 1979. [p. 
1.133 sup.] 
 
 
D-19 
DENOMINACIÓ:  CASA-PALAU DE JORDI JOAN I 
SANTACÍLIA 
EMPLAÇAMENT: Corredora i carrer del Pont dels 
Ortissos, núm. 7 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segles XVII-XVIII 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha un taller de bicicletes; als pisos hi 
ha habitatges en una part i estan desocupats en una altra. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. No n’està prevista la reutilització ni 
l’adquisició per cap organisme públic, filàntrop o cultural, 
malgrat el gran interès històric i cultural de l'edifici. La 
casa de Jordi Joan està inclosa en la declaració de conjunt 
històricoartístic d'Elx, amb una menció explícita, la qual 
cosa li dóna categoria d'edifici d'interès històricoartístic 
(D. 191/1968 de 18 de gener, BOE de 05-02-1968). 
 
DESCRIPCIÓ 
 

És aquest un casalot de planta baixa i dos pisos amb les 
armes de la família dels Santacília a l'escut de la 
cantonada. L'arrencada de la paret i tot l'angle són de 
pedra picada. A cada un dels dos carrers hi ha un gran 
portal on els brancals també són de pedra, formant un 
encoixinat, que continua per les llindes de les portes. A 
l'interior de la planta baixa, encara que cegats, són 
visibles uns grans arcs de mig punt que devien formar el 
vestíbul del palau, ja que l'actual entrada a l'escala dels 
pisos és un afegit. El conjunt de les baranes de ferro forjat 
és important per a Elx. Hi destaca la balconada del cantó, 
amb unes superbes cartel·les de ferro forjat formant 
dibuixos en espiral. Els balcons del segon pis tenen menor 
importància, d'acord amb la composició barroca, on ja 
s'inaugurava l'estratificació vertical en classes dins el 
mateix edifici. Hi ha un ràfec amb permòdols de fusta, 
entre els quals hi ha manisses. També la part inferior de la 
peanya dels balcons està guarnida amb magnífics 
exemplars de rajoles vidrades del segle XVIII. Les 
obertures estan encerclades per sanefes blanques i la resta 
dels panys de paret estan estucats d'un bell color mangra. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta casa, situada al final de la Corredora, està en la 
zona d'extramurs a llevant de la vila i forma part de les 
que ocuparen aquests carrers al voltant de la sortida cap a 
Alacant en l'edat moderna. Al carrer del Pont dels 
Ortissos hi havia altres edificis com aquest i el veí, dels 
Roca de Togores, manté encara l'estructura barroca de la 
façana. La casa de Jordi Joan està molt ben integrada en 
els edificis del segle XIX i de principi del segle XX que 
dominen la Corredora. Els blocs dels darrers vint anys, 
tanmateix, han destruït el conjunt per la seua desmesura i 
per la poca fortuna amb què han estat resolts. Malgrat 
estar protegit des del 1968, l'estat de l'edifici és molt 
dolent i va degradant-se a poc a poc. 
 
TIPOLOGIA 
 
Es tracta d'un magnífic edifici nobiliari barroc. Hi destaca 
la presència a la cantonada de l'escut dels Santacília i l'ús 
de la pedra picada, poc usual en l'arquitectura d'Elx, 
(bàsicament d'algeps, de calç i de maçoneria), i denota la 
riquesa del promotor de la casa. La solució del balcó i 
l'escut en la cantonada era habitual als edificis barrocs. La 
trobem a la casa dels Lleons, a la casa dels Cosidó, a 
l'antic edifici núm. 1 de la Corredora, etc. Avui en dia, 
aquest és l'únic de tots aquells edificis que conserva 
bastant intacte l'interior. El color mangra de la façana i les 
sanefes blanques que envolten les obertures, els forjats, 
els angles i les línies de mitgera són típics del centre 
històric d'Elx, com també el ràfec de fusta adornat per 
sota amb manisses. 
 
CRONOLOGIA 
 
L'edifici pertanyia als Santacília, família de què formava 
part el marí i matemàtic Jordi Joan i Santacília (Novelda 
1713-Madrid 1773), qui participà en l'expedició al Perú 
per tal de mesurar un grau del meridià terrestre i verificar 
les teories sobre la forma de la Terra. L'obra bàsica deu 
ser del segle XVII, i els ferros del XVIII. Durant el segle 
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XIX hi degué haver reformes; especialment importants 
degueren ser la introducció del ràfec i de l'estuc mangra 
de la façana, a més del capgirament de la distribució 
interior per a convertir el palau en casa d'habitatges. Quan 
el 1802 els reis Carles IV i Maria Lluïsa de Borbó 
passaren per Elx camí de Cartagena, s'hostatjaren al palau 
bisbal. Per al favorit Manuel Godoy, diu Ramos que es va 
disposar la casa d'un Santacília, suposem que aquesta. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SG, declaració de conjunt històricoartístic. 
BOE, 05-02-1968. 
Festa d'Elig. 
GEC, vol. VIII, p. 758, sobre Jordi Joan. 
GERV, vol. X, p. 222, armes dels Santacília. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 19. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 212. 
 
Casa pairal de Jordi Joan i Santacília, Corredora i carrer 
del Pont dels Ortissos, núm. 7. Vista de la cantonada, amb 
el balcó barroc, l'escut, el ràfec amb manisses i l'estucat 
mangra. Fotografia del 1979. [p. 1.137 inf.] 

 
Casa pairal de Jordi Joan i Santacília, Corredora i carrer 
del Pont dels Ortissos, núm. 7. Detall de la cantonada feta 
amb carreus. Fotografia del 1977. [p. 1.137 sup.] 
 
Casa pairal de Jordi Joan i Santacília, Corredora i carrer 
del Pont dels Ortissos, núm. 7. Detall del balcó de la 
cantonada, magnífica composició barroca. Fotografia del 
1977. [p. 1.138 inf.] 

 
Casa pairal de Jordi Joan i Santacília, Corredora i carrer 
del Pont dels Ortissos, núm. 7. Vista de conjunt. 
Fotografia del 1977. [p. 1.138 sup.]  

 
Casa pairal de Jordi Joan i Santacília, Corredora i carrer 
del Pont dels Ortissos, núm. 7. Vista des del carrer d'En 
Joan Carles I i detall de l'escut heràldic. Fotografia del 
1980. [p. 1.139] 

 
Edifici d’habitatges (1948), Corredora, núm. 42; 
cantonada al carrer del Pont dels Ortissos, núm. 5. 
Arquitecte: A. Serrano i Peral. Vista de conjunt. Aquest 
edifici és una mostra primerenca que el llenguatge art-
decó de Serrano i Peral es convertia en castissista només 
mitjançant l'afegit d'ornamentació. S’hi pot observar 
l'important canvi tipològic d'aquests edificis respecte als 
anteriors existents en la Corredora, els quals, com el de la 
dreta, no tenien miradors i la façana era completament 
plana. [p. 1.140] 
 
 
D-20 
DENOMINACIÓ:  GLORIETA  
 
DESCRIPCIÓ 
 
La Glorieta és una plaça aproximadament quadrada que 
tenia jardins al centre. Sobre el mateix solar hi hagué un 
convent de monges clarisses des de principi del segle XVI 
fins a final del XIX. Aquest convent es titulava de Santa 

Clara o de l'Encarnació i era d'una gran riquesa. No fou 
desamortitzat ni les monges foren exclaustrades amb 
l'ordre del ministre Mendizábal del 1835. Tanmateix, una 
tempesta arruïnà el convent, i les monges el canviaren al 
municipi pel convent dels mercedaris. Durant la segona 
meitat del segle XIX, el convent de l'Encarnació fou teatre, 
circ, plaça de bous, oficina dels consums, escoles i moltes 
altres coses. A final de segle l'Ajuntament el derrocà pel 
seu mal estat de conservació i hi féu una plaça pública 
amb jardí. Aquesta plaça fou la primera intervenció, i la 
més important, de la burgesia il·licitana en la ciutat. Com 
passà a tantes altres ciutats d'Europa, aquí s'utilitzava per 
a fer un espai burgès el solar d'un edifici religiós de grans 
dimensions. Aviat la Glorieta es va convertir en el centre 
d'esbargiment del poble, la qual cosa creà una dualitat 
amb el centre tradicional, la plaça de Baix, situat també 
vora el mateix eix de la Corredora, fora de les muralles, al 
sud de la vila. En aquest jardí es va instal·lar un quiosc de 
música, una biblioteca popular, la primera reproducció del 
bust de la Dama d'Elx que hi hagué al nostre poble, etc. 
La Glorieta fou el lloc de passeig dels diumenges, on la 
gent feia voltes o s'asseia als cafés de la plaça. Hi tocava 
la banda de música i s’hi botaven les majestuoses 
mascletades de les festes d'agost. Formalment, la Glorieta 
anà enriquint-se amb arbres i parterres de tota mena. Al 
templet de la música postmodernista s’hi afegiren quatre 
quioscs de premsa racionalistes i nombrosos bancs d'obra 
xapats de ceràmica vidriada, hereus del modernisme. Hi 
havia altíssimes palmeres washingtònies, canàries i 
datileres, pins, xicrandes, casuarines, i nombrosos arbusts. 
En els anys 60 del segle XX, tanmateix, la Glorieta patí la 
salvatge destrucció de tots els arbres, arbusts i elements 
d'obra. Quedà convertida en un camp obert davant els ulls 
sorpresos de la gent del poble. Una cançoneta burlesca i 
clandestina d'aleshores venia a dir: "deixeu dempeus 
només un arbre, només un, per a penjar el responsable 
d'aquesta destrossa". (Hom s’hi referia a l’alcalde, 
naturalment). Aquella destrucció encara es recorda a Elx 
—quinze anys després— amb un gran pesar. No debades, 
amb la Glorieta desaparegué un important fragment de la 
memòria material de la col·lectivitat i dels nostres records 
més vius. El nou jardí que s’hi va fer era un assaig de 
modernitat, amb una font escenogràficament disposada, 
sense arbres, ni ombra, ni terra, ni quioscs, ni templet; a 
males penes la Glorieta d'ara (1982) té quatre ínfims 
parterres i mitja dotzena de palmeres. Un paviment brut i 
incòmode i un centre de plaça afonat absolutament 
indigne. Després de tres o quatre anys d'obra i d'unes 
contribucions especials inqualificables, la gent hi deixà de 
passejar, ja no hi tocà més la banda i els veïns —una nova 
burgesia eixida del boom dels anys 60— fins i tot feren 
traslladar les mascletades que s’hi botaven. Avui en dia, 
la Glorieta només és aquella antiga Glorieta la nit del 13 
d'agost, quan, després de la Nit de l'Albà, baixen les 
colles de gent jove amb les bosses plenes de carretilles i 
aquest lloc es converteix en el centre d'una batalla campal 
de trons i fum, semblant a les cordaes de molts altres 
pobles del País Valencià.* 
 

                                                             
* La Glorieta fou reformada segons un projecte que seguia un 
esquema en planta semblant a l'antic entre el 199o i el 1996. 
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TOPONÍMIA 
 
La Glorieta s'anomenà del Doctor Campello des del 1891 
fins al 1939, quan els guanyadors de la Guerra d'Espanya 
la dedicaren a l'ideòleg feixista José Antonio Primo de 
Rivera. Manuel Campello i Anton fou un metge il·licità, 
responsable de la venda de la Dama d’Elx al Louvre, que 
morí el 1904. En l'acta de nomenament de la plaça com 
del Doctor Campello apareix citada amb el bonic nom 
d'Antiga Plaça de les Monges. Popularment a Elx sempre 
se l'ha coneguda com La Glorieta. El substantiu s'ha fet 
nom propi i aquesta plaça passà a ser la Glorieta del 
poble, per antonomàsia. L’ajuntament democràtic n’ha fet 
oficial el nom popular 
 
CRONOLOGIA 
 
1516 
D'aquest any és la fundació del monestir de Santa Clara, 
fora de la muralla, a l'altre costat de la Corredora, on avui 
es troba la Glorieta. El dia 27 de maig es va signar 
l'escriptura de compra-venda del terreny que l'Ajuntament 
i el marquès d'Elx havien decidit comprar per destinar-lo 
a convent de religioses. El procurador i el batlle d'Elx, 
davant notaris, demanaren a l'encarregat de la custòdia de 
Múrcia que prengués possessió dels béns que el 
majordom del Consell d'Elx havia comprat, per encàrrec 
de la corporació, a Bernat Perpinyà. El terreny comprenia 
una casa, una saboneria i un hort amb dret d'aigua salada. 
Estava fora dels murs, enfront de l'angle del sud-est de la 
vila murada. El Consell d'Elx seria patró del convent de 
monges. També el duc es va constituir en patró i protector 
de la fundació; per a commemorar aquest vassallatge, el 
noble manà que el seu escut d'armes estigués gravat en 
l'interior del claustre. Les monges havien de ser de l'orde 
de Santa Clara, depenents de la custòdia de Múrcia. 
Segons Ibarra, la institució era de l'orde franciscana i 
s'anomenaren monges clarisses perquè el convent s'erigí 
sota l'advocació de santa Clara. Diu que, en un principi, la 
fundació del convent fou feta sota l'advocació de sant 
Jordi, però, per tal que la casa i antiga església d'aquest 
sant no vingués a menys, fou canviada i passà a estar sota 
l'advocació de l'Encarnació de Nostre Senyor Jesucrist. 
Contigua al convent hi havia una casa on vivien dos 
religiosos, l’un que feia de procurador i l'altre que atenia 
el confessionari. També hi havia un lleg que tenia cura de 
la sagristia. 
1517 
L'1 de gener les primeres monges de la comunitat 
prengueren possessió del nou convent. El 5 d'abril el 
Consell acordà donar a les monges el carrer annexe a 
l'hort del convent perquè l'incorporassen a l'hort, 
eixamplant-ne, així, la possessió. 
1534 
Segons Gozálvez, aquest any apareix nomenat el carrer de 
les Monges, que estava en la vorera de ponent de l'actual 
Glorieta. Diu que hom volia derrocar l'única casa que hi 
havia adossada a les parets del convent. 
Segons Ibarra, el cementiri de la parròquia del Salvador 
estava, durant l'edat moderna, "cap a l'angle que formen 
les cases cantó de la plaça del Doctor Campello, amb la 
Corredora". Es deu referir a la part de llevant, on no hi 
havia carrer. 

1829 
Amb els forts terratrèmols d'aquest any, el convent de les 
religioses de l'Encarnació quedà arruïnat en gran part. 
1835 
Amb la desamortització de Mendizábal, els religiosos 
foren exclaustrats dels convents, però aquesta mesura no 
afectà les monges del convent de Santa Clara. 
1845 
Madoz, en el seu Diccionario... féu un curt comentari 
sobre el "convent de les monges de Santa Clara [que] està 
en la Corredora". Deia que l'habitaven unes vint monges i 
que l’edifici no oferia res de notable. 
1853 
Del 6 al 7 de desembre hi hagué una forta tempesta que 
arruïnà el convent. L'edifici es va inundar (l'aigua hi entrà 
per les cel·les); el paviment de l'església s'afonà; a més, 
l'escala acabà clivellada i les parets ressentides, algunes 
golfes estaven caent-se, les canonades de desaigüe del 
terrat s'havien trencat i, segons el mestre d'obres, l'edifici 
estava inhabitable. Es comunicà al bisbe l'estat del 
convent i, mentrestant, les monges s'havien d’hostatjar al 
palau bisbal o a l'edifici del convent de la Mercè. Sembla 
que el bisbe no contestà i l'Ajuntament hagué de carregar 
amb les monges i portar-les al convent de la Mercè, cedit 
pel govern al municipi. Ibarra diu que les monges foren 
traslladades pel governador en cinc tartanes i que, quan 
entraren a l'església per la porta del nord, "els altars 
estaven il·luminats, i descobert el cambril amb l'efígie de 
la Mercè, [i les monges] esclataren en plors i van resar". 
1854 
Les monges aconseguiren permutar el convent de la 
Corredora pel de la Mercè, desamortitzat i cedit a 
l'Ajuntament. Encara que el mateix Ajuntament 
reconegué que eixia perdent amb el canvi, considerà que 
l'havia de fer per la seua condició de patró del convent. 
En l'escriptura de permuta, els límits assenyalats per al 
convent de Santa Clara eren una casa i una sèquia per 
llevant, el carrer de les Monges per ponent, el carrer dels 
Arbres per migdia i la Corredora pel nord. 
Durant l'estiu s'improvisà un teatre al pati i s’hi van fer 
algunes representacions. Aquest fou el primer ús públic a 
què es va destinar. Després s'utilitzà per a escoles, 
corregudes de bous, etc. 
1858 
Aquest any dos diputats de les partides rurals de Daimés i 
de la Foia demanaren que se'ls deixàs un dels altars de 
l'església de l'antic convent de les Clarisses per a posar-lo 
a l'ermita que estaven construint. Podria tractar-se de 
l'església de Sant Antoni de la Foia, però no tenim notícia 
de l'existència actual d'aquest retaule. Si és que els el 
donaren degué ser cremat el 1936. 
El 14 de març es va començar a construir un teatre de 
fusta al pati del convent, ja que les autoritats opinaren que 
el local de l'Arxiu Municipal habilitat per a tal ús tenia 
poca capacitat. Es féu al racó del sud-est i s'estrenà el 4 
d'abril. L'Ajuntament intentà nombroses vegades revocar 
aquesta concessió, que era il·limitada. 
1867 
El pintor Gonzàlvez, Paraes, pintà a l'oli el cel de la Festa 
enmig del pati. Tenia núvols grans i negres, grups 
d'àngels cantors amb instruments musicals i partitures i 
una cinta amb un versicle bíblic: el 8-5 del Càntic dels 
càntics, que diu "Qui és aquesta que puja de l'estepa, 
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recolzada en el seu estimat?". Aquest cel desaparegué en 
la crema de les esglésies del 1936. El cel que es féu 
després de la guerra només tenia núvols. 
1868 
Hi havia en aquest edifici l'administració de consums. Els 
avalotats del pronunciament de Prim del 29 de setembre 
van tirar pel balcó de l'Ajuntament el retrat de la reina 
Isabel II, després anaren a l'alcàsser per tal d'alliberar-ne 
els presos polítics i, després, vingueren aquí, a 
l'administració de consums. Van traure els mobles i els 
papers enmig del carrer i, fent una gran foguera, els 
calaren foc. 
1870 
Segons Gozálvez, s'obrí com a carrer la vorera de llevant 
de la Glorieta, entre els carrers Ample i dels Arbres. 
1872 
El 10 de juny es començà a construir al pati de l'antic 
convent una plaça de bous de fusta. Tenia una planta 
exagonal i hi havia palcs. En dirigí les obres el mestre 
Marià Llofriu. 
El 21 de març es donà compte d'una ordre del Ministeri de 
la Governació relativa a la millora de les presons del 
partit. L'Ajuntament deliberà que, com que la presó del 
partit judicial d'Elx estava en una propietat particular, no 
podien fer-se les grans obres que caldria per a 
condicionar-la. Es pensà, doncs, fer la presó en l'edifici de 
l'antic convent de Santa Clara i hom donà instruccions al 
mestre d'obres municipal perquè hi fes el projecte 
corresponent. 
1878 
Es traslladà al convent de Santa Clara l'oficina de 
telègrafs. 
1880 
En març seguien fent-se corregudes de bous al pati del 
convent. A l'inventari dels béns municipals s'havia 
d'afegir la part del convent destinada a plaça de bous. El 
28 de maig la Comissió de Vendes del Govern demanà a 
l'Ajuntament si el pati del convent de Santa Clara estava 
destinat a plaça de bous. L'Ajuntament, mentint com un 
bergant, contestà al Govern que no. 
1882 
Els propietaris de la plaça de bous del pati del convent 
demanaren a l'Ajuntament permís per a eixamplar-la, cosa 
que van obtenir. 
1884 
Hi ha diversos escrits vistos pel municipi el 6 de març que 
denunciaven l'existència d'una casa ruïnosa en l'exconvent 
de Santa Clara. El 13 de març s'obrí un expedient sobre 
l'estat ruïnós del convent i l'Ajuntament aprovà que fos 
derrocada la casa esmentada adès. 
1885 
Durant aquest any i el següent, el municipi continuà 
ocupant-se de l'estat ruïnós de l'edifici. 
1886 
Encara es va construir un safareig públic al pati de l'antic 
convent. 
1891 
S'afonà part del local d'una de les escoles instal·lades al 
convent i s'acordà derrocar les parts inútils. Tanmateix, el 
30 de març s'acordà l'enderroc total de l'edifici. L'acta del 
capítol del 16 de maig parla ja d’aquest enderroc total. El 
solar es destinaria a fer-hi un jardí públic i els carreus 
foren utilitzats en la construcció del passeig de l'Estació. 

El 25 d'abril hom demanà que es donàs el nom del doctor 
Campello a la plaça resultant de l'enderroc. 
1893 
El 13 d'abril, l'Ajuntament donà a la Glorieta el nom del 
metge Campello. 
1895 
Del 18 de febrer, diu Ibarra, "és el jardí de la plaça del 
Doctor Campello". El mateix Ibarra, en la seua Historia... 
d'aquest any dóna notícies de l'església del convent: "era 
mitjana i un poc humida, sense creuer ni mitja taronja i 
amb adornaments molt senzills. Tenia quatre capelles al 
costat de l'Evangeli, la tercera era la porta principal, que 
donava a la Corredora. I quatre capelles més al costat de 
l'Epístola. Algunes tenien bones pintures, i la majoria, 
llànties de plata. La sagristia era mitjana i estava molt 
pobrament ornamentada". 
1896 
Aquest any, tres després de derrocar el convent, l'enginyer 
agrònom Marià Llofriu (només mestre d'obres segons 
altres notícies) dibuixà el projecte del parterre de la 
Glorieta. 
1898 
El 24 de febrer, la corporació acordà tancar "amb mur per 
ara, i més endavant, amb reixes i portes de ferro" el jardí 
de la plaça del Doctor Campello. A més s'hi havia 
d'instal·lar l'enllumenament elèctric i s'hi havia de posar 
bancs. 
1899 
Es fixà la línia del llenç de llevant de la plaça segons un 
plànol del mestre Pere Leon i Navarro. Es preveia 
l'expropiació de part de les cases que feien cantó amb la 
Corredora i amb el carrer dels Arbres. Així anava 
configurant-se la creació més important de la burgesia 
elxana, pel que fa a l'espai urbà, del tombant de segle. 
1901 
Encara que ja hi havia electricitat i s'havia acordat uns 
anys abans la instal·lació de llum elèctrica a la Glorieta, 
aquest any s'inauguraren 16 focus d'enllumenament 
d'acetilè. 
El 26 d'octubre el mateix Manuel Campello i Anton oferí 
pagar la construcció d'unes portes de ferro per a posar-les 
en les quatre entrades del "passeig de la Glorieta que 
portava el seu nom". Perquè les portes "guardassen 
relació" amb la reixa ja col·locada, la corporació les 
encarregà al mestre serraller Carles Campello i López, 
que ja havia fet les primeres. 
1902 
Al juny es va muntar enmig de la Glorieta "un taulat 
permanent", segons la definició de Ramos, perquè hi 
tocàs la banda de música. Fou l'antecedent del templet 
que perdurà fins als anys 60. 
1906 
S'inicià el pavimentat dels carrers amb llambordes, 
començant pel carrer de les Monges, a ponent de la 
Glorieta, on s'estava treballant l'11 de maig. 
1907 
El mes d'agost s'encengueren "tres focus d'alt voltaic" en 
la Glorieta. Estaven penjats de "les façanes dels edificis 
del Cercle de Caçadors, de la Indústria Espardenyera i 
d'El Liberal Democràtic". 
1923 
En el periòdic Nueva Illice es protestà vivament, d'una 
forma burlesca, per la desastrosa campanya municipal de 
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tallar arbres i desfer parterres de flors, que estava afectant, 
especialment, als arbres i al jardí de la Glorieta. 
1925 
El periòdic Nueva Illice del 21 de juny lloava "el carrer 
contigu a la Glorieta, enfront dels cafés i cerveseries 
populars", que havia quedat convertit "en un veritable 
saló a l'aire lliure; el paviment col·locat resulta superb, 
útil i d'una gran comoditat". Hom prohibí, aleshores, el 
pas de carruatges per aquell carrer. 
El mateix periòdic, el mes de maig, havia donat la notícia 
que estaven fent-se obres per a pavimentar la Glorieta i es 
queixava del ritme lent de les obres. 
Al novembre, Nueva Illice es felicitava, ja que per fi 
havia desaparegut "el vell i antiestètic templet de la 
Glorieta. Segons diuen, aviat se'n farà un altre de formigó, 
modern i nou, segons un preciós esborrany [...]". 
1926 
El mes de març ja s'estava construint aquest "monumental 
templet per a la banda municipal". 
1927 
El periòdic Amanecer donava la notícia que a la Glorieta 
s'havia establert una biblioteca oberta per a tothom, 
"sense guàrdies que la vigilen, i sense més garanties per a 
la custòdia i la conservació dels llibres que la conciència 
individual dels ciutadans". Havia estat una idea de 
l'alcalde Sebastià Macià. El periòdic seguia queixant-se 
de la censura, que preveia "eliminar els llibres dels autors 
heterodoxes", amb la qual cosa, "només contindrà volums 
escrits per homes de la dreta i per autors incolors [...]. Si 
les coses que poden llegir-se a les societats artístiques i 
culturals d'Elx no es troben a la Biblioteca Popular, 
morirà per innecessària". El periòdic Elche, del 24-12-
1927, ressenyava críticament, i amb menyspreu per la 
cultura, la inauguració d'aquesta biblioteca. Hi apareix 
una fotografia on es veu el petit quiosc classicista que 
constituïa la Biblioteca Popular Macià.  
1929 
El 5 de maig, la revista Elche parlava de la Biblioteca 
Macià, "instal·lada en la Glorieta uns anys abans". Deia 
que "allò que fou Biblioteca Popular Macià és avui només 
un trist armari buit en les dues terceres parts i ple, en la 
resta, de volums trencats i fulls solts de llibres". Hom 
proposava remeiar la situació tancant temporalment la 
biblioteca, o "millor encara, amb la creació d'una veritable 
biblioteca pública". 
En el periòdic El Ilicitano eixia una fotografia de la 
Glorieta del Doctor Campello, on es veu ja construït el 
templet de la música que fou derrocat en els anys 60. 
1929 
Començà una polèmica sobre la reixa de la Glorieta. Hi 
havia qui volia llevar-les. Contràriament, Ibarra era 
partidari de deixar-les-hi com estaven. Donà notícies 
sobre l'execució, i opinava que "atesos els motius i les 
circumstàncies que originaren la tanca de la Glorieta, s'hi 
ha de pensar bé abans de destruir una defensa útil i que no 
té res de lletja ni d'antiquada". 
D'altra banda, el febrer, la Societat Cultural i Artística 
Blanco y Negro es va dirigir a l'Ajuntament lamentant-se 
que només hi hagués a Elx reproduccions de la Dama en 
alguns domicilis particulars "on no sempre és assequible 
l'entrada". La societat seguia lamentant l'absència del bust 
al nostre poble i acabava sol·licitant que fos posat "en el 
lloc més visible del poble, que molt bé pot ser enmig d'un 

dels massissos de la Glorieta, una còpia en pedra de la 
cèlebre escultura". Amb això, concloïa, "s'acomplirà un 
deure que el poble va contraure fa trenta anys amb la seua 
Dama i amb ell mateix". Sobre el mateix tema insistia 
l'editorial del periòdic Elche del 10-03-1929. 
1930 
El 20 d'abril, diumenge de Pasqua, s'inaugurà el bust de la 
Dama d'Elx, fet per subscripció pública, a iniciativa de la 
Societat Artística Blanco y Negro. El pedestal tenia 1'58 
m d'altura; al damunt hi estava la Dama, de grandària 
natural. El conjunt tenia 2'10 m d'altura. Estava tallat en 
pedra de les pedreres d'Almorquí, del terme municipal 
d'Asp. La base es féu en un taller de marbre i pedra del 
carrer de Canalejas, de Joan Baptista i Alcaraz; portava en 
un costat l'escut d'Elx, i a l'altre, una làpida, amb la 
llegenda de l'ofrena de la còpia del bust. L'escultura era 
obra de Josep Conrado i Alcaraz, d'Alacant. Assistiren a 
l'acte Frederic Garcia i Sanchis, el músic Josep Serrano i 
l'escriptor Maximilià Thous. 
1931 
Seguia la polèmica sobre el reixat de la Glorieta. Al 
periòdic El Ilicitano de l'01-10-1931 hom podia llegir que 
"la Glorieta està clamant per la desaparició d'aquesta reixa 
afeixugadora per a passejants i veïns. ¿Per a quan esperen 
els senyors munícips fer aquesta imprescindible reforma? 
El dia que es faça es comprendrà la utilitat pública duta a 
terme i s'admirarà l'embelliment de la plaça". Com moltes 
altres vegades, els governants, cercant l'aplaudiment fàcil, 
no feren cas dels savis consells d'Ibarra, i al febrer 
l'aparellador Francesc Martínez i Quesada, de 
l'"Ajuntament Constitucional d'Elx" féu un "Projecte de 
reforma de la Glorieta del Doctor Campello d'aquesta 
ciutat". L'autor considerava en la memòria que "la reixa 
és antiestètica, i aquest és el parèixer de la majoria del 
públic", per la qual cosa la base del projecte era "llevar la 
reixa de ferro i disposar escalinates de 4 m de longitud, 
alternades amb testos grossos". Als xamfrans hom 
disposava "portades de planta circular, limitades per 
columnes laterals". La valoració que el mateix autor feia 
del projecte era aquesta: "s'ha efectuat el projecte de 
reforma procurant que domine la senzillesa i certs detalls 
no exempts de gràcia, procedents de la jardineria 
andalusa". Sorprenent. No tenim notícia de la data exacta 
en què es van fer aquestes obres. 
1939 
El 10 de maig l'Ajuntament d'Elx dedicà la Glorieta al 
polític falangista José Antonio Primo de Rivera. 
1947 
Datat en març i redactat per l'arquitecte Serrano i Peral és 
un "Projecte d'urinaris al soterrani del templet de la 
Glorieta de José Antonio" que té l'interès d'aportar la 
planta i les dimensions de la construcció.  
1964 
L'Ajuntament ple del 18 de setembre aprovà el projecte de 
reforma de la Glorieta. Entre aquest any i el 1968 es va 
destruir tota la plaça. Els parterres foren alçats, foren 
tallats els arbres, algunes palmeres van ser transplantades 
al passeig de les Germanies i les més altes foren talades 
sense pietat, els bancs i els quioscs de premsa foren 
derrocats, com també el templet de la música. El bust de 
la Dama que posà la Societat Blanco y Negro fou 
traslladat i deixat en un racó del Parc Municipal. 
Desapareixien tres quarts de segle de lenta evolució 
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urbana, de creixement dels arbres, d'acumulació de temps 
i d'experiència.  
1965 
L'Ajuntament ple del 21 d'abril acordà aplicar 
contribucions especials per a fer les obres de reforma de 
la Glorieta. 
1967 
L'Ajuntament ple del 20 de desembre adjudicà aquestes 
obres de reforma. 
1969 
L'Ajuntament ple del 9 de maig aprovà el projecte de font 
de la Glorieta, sobre el qual queia el pes de la composició 
de la nova plaça. Aquesta font és una composició 
escultòrica modular que vol inspirar-se en l'inici de les 
palmes de la palmera. S'origina amb peces estriades que 
arranquen d'un cercle i acaben en una plataforma 
hexagonal. Mitjançant la superposició arbitrària 
d'aquestes peces s'origina una escultura que arriba a tenir 
tres metres d'altura. Sobre una safata horitzontal, feta amb 
una llosa de formigó armat i revestida amb baldoses 
hexagonals, s’hi situen les peces de formigó prefabricat, 
posteriorment revestides amb peces ceràmiques. Al costat 
de la font hi ha diverses palmeretes nanes, iuques, roques, 
heura i altres plantes sense ombra ni flors. 
1970 
S'inaugurà la nova Glorieta, amb uns miserables parterres 
i amb l'escenogràfica font nova. La gent d'Elx seguí 
lamentant la desaparició de l'antiga Glorieta. 
1979 
L'Ajuntament, democràticament elegit, llevà a la Glorieta 
el nom de José Antonio, deixant-la només en Glorieta. 
Durant aquest i els anys següents, als eixigus parterres 
s'intenten plantar arbres que puguen fer-se grans, omplir 
l'espai i fer ombra. 
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La Glorieta el 1890. Convent de Santa Clara, vista des del 
sud. Al fons s'hi pot veure la cúpula i la torre de Santa 
Maria. Levante, núm. 36, 25-03-1927. [p. 1.155 sup.] 
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Fotografia devers el 1900. IBARRA, P.: Cabezas y 
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La Glorieta d'Elx quan s'estaven fent les obres per a 
posar-hi la reixa que l'envoltava, a principi de segle. [p. 
1.157 sup.] 

 
Magnífica vista de la Glorieta i la Corredora cap a ponent, 
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ja s'hi veu construïda. L'espai urbà, sense automòbils, té 
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[p. 1.157 inf.] 

 
Glorieta. Targeta postal del primer quart de segle. Les 
cases que s'hi veuen al fons són les de la Corredora. [p. 
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Tres vistes de la Glorieta, amb palmeres perimetrals. 
Enmig hi estava l'antic templet i els grans arbres plantats 
a principi del segle XX. Fotografies dels anys 50. [p. 
1.161] 

 
Centre de la Glorieta, amb l'escultura de la Dama d'Elx. A 
la dreta hi havia el templet de la música. Fotografia dels 
anys 50. [p. 1.162 inf.] 

 
La Glorieta i la Corredora durant els anys 50, amb un 
magnífic arbrat de pins i palmeres. [p. 1.162 sup.] 
 
Plànols de planta i alçats de la font de la Glorieta, element 
central de la reforma de final dels anys 60. La jardineria, 
només amb roques, cactus i heura és dura, com de plàstic 
o de metall. Les peces de la font, amb voluntat de 
palmeres, són una ostentació de xovinisme. El conjunt de 
la font i la plaça no podia ser més vulgar. [p. 1.163] 

 
Glorieta, vista cap al nord. S'hi veu la Casa Alta i la casa 
del Ciri. L'edifici que fa cantonada amb la Pujadeta fou 
derrocat devers el 1977. Fotografia de principi dels anys 
70. [p. 1.164] 
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durant aquella dècada i la següent gràcies a la intensa 
renovació urbana. Els edificis de la dreta, que fan 
cantonada amb el carreró de la Figuera, també han estat ja 
derrocats. Fotografia de meitat dels 70. [p. 1.165] 

 
Glorieta. Vista de la fontana, element principal de 
l'ornamentació de la nova plaça construïda a la fi dels 
anys 60. Fotografia de meitat dels anys 70. [p. 1.166] 
 
 
D-21 
DENOMINACIÓ:  EDIFICI DE LA CORAL IL·LICITANA, EL 
CORO 
EMPLAÇAMENT: Glorieta i carrer Empedrat 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1900-1910* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquest fou un dels edificis de més importància social 
d'Elx, abans i després de la guerra. Hi hagué la Coral 
Il·licitana, que era un grup musical que feia sarsueles i la 
importància del qual era notable al poble. En part de la 
planta baixa hi havia un cafè i als pisos estava l'Acció 
Catòlica. Des de meitat dels anys 70 l'edifici està 
deshabitat, amb portes i finestres obertes per a forçar la 
degradació i la ruïna. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Està inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-43. 
 
DESCRIPCIÓ 
 

                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

L'edifici està construït sobre un solar rectangular que 
dóna a dos carrers paral·lels. Té planta baixa i dos pisos. 
La planta baixa, que es destinava a local social, amb un 
bar a la part de darrere, té unes delicioses i esveltes 
columnetes de ferro fos. La façana que dóna a la Glorieta 
està acabada amb un bonic color mangra. S'organitza 
d'una forma simètrica, amb tres obertures per planta. Hi 
ha un gran balcó corregut al primer pis i balcons 
individuals al segon. La planta baixa és de pedra arenisca 
i als pisos, entre cada obertura, i vora la mitgera, 
delimitant els panys de paret, hi ha una pilastra. 
Horitzontalment, en cada forjat i en el remat, hi ha una 
cornisa. Vora les portes balconeres, a la llinda i als 
brancals, hi ha abundants motllures que utilitzen motius 
geomètrics lleugerament neoegipcis: greques, palmetes, 
cercles, etc. 
Contrastant amb aquesta façana, la posterior no té cap 
ornamentació i està acabada amb algeps. Al primer pis hi 
ha balcons, però al segon hi ha una mena de golfes que 
formen tres obertures allargades amb arcs escarsers. Hi 
ha, a més, un ràfec molt pronunciat amb permòdols de 
fusta. 
 
CONTEXT 
 
La Glorieta ha estat durant el segle XX el centre 
d'esbargiment d'Elx i també de negocis. Aquest era el lloc 
de passeig les vesprades de festa. La desafortunada 
reforma dels anys 60 en canvià la fesomia i les 
característiques de plaça burgesa i recol·lecta. Després 
d'allò anaren substituint-se tots els edificis, fins al punt 
que aquest que ens ocupa es veu en postals antigues com 
un dels més alts de la plaça, mentre que ara, en canvi, és 
un dels més baixets. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un bon edifici destinat a una burgesia 
mínimament culta de principi del segle XX, i un dels que 
encara ens fan recordar com fou la Glorieta d'aquella 
època, i que durà fins fa dues dècades. L'ornamentació de 
la façana evidencia un cert bon gust: palmetes, greques, 
cercles, flors, etc. Seguint Garcia Anton, estaríem davant 
d'un dels exemples arquetípics del modernisme que es va 
donar a Alcoi, Novelda, Alacant i Elx. L'estructura de la 
façana és pròpia del segle XIX, amb una disposició 
obsessivament simètrica i un eix físic vertical disposat 
justament enmig de la façana, format per la porta 
d'entrada i les portes balconeres. També són propis del 
segle XIX la fragmentació dels panys de paret amb sanefes 
blanques, aquí guarnides amb baixosrelleus, i el contrast 
amb el color vermell, propi de l'arquitectura burgesa de 
tombant de segle. L'ornamentació és semblant a la de la 
casa núm. 1 del carrer de la Victòria. 
La façana posterior, en canvi, remet a l'arquitectura 
tradicional, sobretot per les arcades superiors de les golfes 
i pel pronunciat ràfec sobre permòdols de fusta. 
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Edifici de la Coral Il·licitana, Glorieta, núm. 4, i carrer 
Empedrat, núm. 10. Conjunt i detall de la façana de la 
Glorieta. Detall de la façana del carrer Empedrat. 
Fotografies del 1977. [p. 1.169] 
 
Edifici de la Coral Il·licitana, Glorieta, núm. 4, i carrer 
Empedrat, núm. 10. Aquest edifici és un dels pocs que 
queden dels originals de la Glorieta. Façana de la 
Glorieta. Fotografia del 1979. [p. 1.170 inf.] 
 
Edifici de la Coral Il·licitana, Glorieta, núm. 4, i carrer 
Empedrat, núm. 10. Façana del carrer Empedrat. La 
mancança d'ús i les finestres obertes a cosa feta auguren 
la propera ruïna forçosa de l'edifici. Fotografia del 1979. 
[p. 1.170 sup.] 
 
 
D-22 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Glorieta, núm. 6, i carrer dels Arbres 
(of. carrer de l'Hospital), núm. 15 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1901 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una geladeria des de fa molt de 
temps. Les dues plantes de pisos semblen estar 
deshabitades.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici que fa cantonada i que consta de planta baixa i dos 
pisos, damunt dels quals, i donant a la façana, hom situà 
l'eixida al terrat des de l'escala. Aquesta espècie de torreta 
està justament enmig de la façana més llarga, que mira a 
la Glorieta i es configura com la principal, tant per la 
importància de la plaça com per les característiques del 
solar, allargat i de poca fondària. Les obertures estan 
disposades d'una forma ordenada. Cadascuna té davant un 
únic balcó, excepte a la cantonada del primer pis, on hi ha 
un balcó que segueix l'angle, unint els dos balcons 
extrems. Destaca d'una forma especial el pronunciat ràfec, 
que fa de cornisa. Té teula plana en la part superior, 
suportada per una estructura de fusta, amb permòdols 
finament treballats. Encastades en aquesta estructura i 
visibles per la part de baix, hi ha formoses rajoles de 
València de gust modernista. 
 
CONTEXT 
 
De la Glorieta original, de l'època del tombant de segle, 
que fou centre de passeig i relació ciutadana, aparador per 
a la burgesia de l'època, queden pocs edificis d'interès. La 
mediocritat o la desmesura dels edificis nous dels anys 60 
i 70 ressalta els valors formals i urbans d'aquest. També 
destaca en estar situat en l'únic pany de paret que manté 
una altura de cornisa no excessiva. 

 
TIPOLOGIA 
 
En aquest edifici, hom segueix les invariants de 
l'arquitectura burgesa de final del segle XIX. S'abandonen 
d'una forma clara i rotunda les característiques de les 
obres de l'arquitectura popular tradicional, amb volums 
cúbics, color blanc, una o dues plantes, petites obertures, 
etc. a favor d'una arquitectura postromàntica i tímidament 
modernista que comptà amb el vist i plau de la burgesia 
local. Començava una certa voluntat d'aproximació 
cosmopolita a les modes de les capitals espanyoles de 
l'època per part de la classe dominant d'Elx. Hi destaca la 
composició volumètrica, poc habitual als edificis d'Elx, 
on domina el pronunciat eix central. També el cantó 
corbat i el bell ràfec guarnit amb fusta i manises. També 
és un element rellevant de l'edifici el tractament de color, 
en groc, ocre i blanc, com també la bella sanefa floral que 
rodeja el portal d'entrada. Tot plegat fa d'aquest edifici un 
dels més interessants d'Elx durant el tombant de segle. 
 
CRONOLOGIA 
 
Damunt del portal, en una peça de pissarra està inscrita la 
data del 1901, que suposem que deu ser la d'acabament de 
l'edifici. El 1981 s’aplacà la façana de la geladeria amb 
unes coentíssimes plaquetes ceràmiques de color verd que 
van trencar la imatge formal i cromàtica de l'edifici. Per 
fortuna, es respectaren els motius del portal d'entrada. 
També fou repintat tot l'edifici de color blanc i crema. El 
resultat és agradable. Llàstima que no s'habilitaren tots els 
pisos per a habitatges o qualsevol altre ús. 
 
Casa de pisos, Glorieta, núm. 6, i carrer de l'Hospital 
(carrer dels Arbres), núm. 15. Vista de conjunt. Fotografia 
del 1977. [p. 1.173 inf.] 

 
Glorieta, façana de ponent. Aquest pany de paret és l'únic 
que ha conservat fins ara una certa unitat estilística i 
volumètrica, ressaltada per la neteja de què ha estat 
objecte el 1981. Fotografia del 1979. [p. 1.173 sup.] 

 
Casa de pisos, Glorieta, núm. 6, i carrer de l'Hospital 
(carrer dels Arbres), núm. 15. Detalls de la cantonada i 
del portal, amb influències modernistes. Fotografia del 
1977. [p. 1.174] 
 
 
D-23 
DENOMINACIÓ:  CARRER DEL COMTE (OF. DE PERE 
IBARRA) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Comte va en direcció nord-sud, paral·lel al 
llenç de llevant de la muralla, com els carrers del 
Trinquet, Ample i del Pont dels Ortissos El carrer del 
Comte té poca incidència arquitectònica i urbana. 
Tanmateix, la importància històrica és gran perquè en la 
casa núm. 8 d'aquest carrer estret i curt, situat entre la 
Corredora i la plaça de la Mercè, visqué i anà fent el seu 
museu Pere Ibarra i Ruiz. Sa casa fou destruïda; van 
dispersar i amagar el museu i les caixes d'antiguitats; la 
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seua obra ha estat ignorada fins fa pocs anys; els seus 
escrits inèdits, plagiats; moltes peces, rompudes; molts 
llibres, trencats. El mesquí record que l'Ajuntament i el 
poble d'Elx ha dedicat a la important tasca investigadora 
d'Ibarra, ha estat canviar-li el nom a aquest carrer, la qual 
cosa —n'estic segur— ell hauria rebutjat, ja que no li 
agradaven les modernors, ni els canvis amb la història, ni 
la desaparició dels senyals culturals, arqueològics i 
toponímics del poble. Mort Pere Ibarra, moria la passió 
més gran per la pròpia història que Elx ha donat a la llum 
en els temps moderns. Miserables són els pobles que 
obliden els homes que els han estimat i han dedicat la 
vida a l'estudi i a la raó. La sal i l'odi tapa els ulls dels 
pobles que obliden els seus grans homes. Per fortuna, el 
renaixement cultural dels darrers anys ha recuperat la 
memòria de Pere Ibarra, encara que a un nivell minoritari. 
Així, el 1978 l'Arxiu Municipal celebrava el 120 
naixement d'Ibarra dedicant-li la revista biannual Festa 
d'Elig, número d'una gran dignitat i, sens dubte, el millor 
exemplar de la revista al llarg de tota la seua existència. 
El 1982, el llibreter Sèneca feia l'edició facsímil de la 
Història d'Elx d'Ibarra. I alguns vam proposar reparar la 
seua tomba al vell cementiri d’Elx, totalment abandonada 
i mig en runes. 
En aquest carrer estava la casa del marquès del Bosch, al 
solar de la qual Ibarra diu que trobà una cassoleta àrab. 
Segons Ramos, tenia aquí també sa casa el comte de 
Torrellano i/o d’Almodòvar (segons Gozálvez). Devia 
tractar-se d'un carrer fora de la muralla ocupat pels 
nobles, com passava amb el pròxim carrer del Pont dels 
Ortissos i amb la Corredora. 
Aquí té també la seu social la Penya Madridista, societat 
més o menys cultural, que heretava en part les societats 
semblants dels anys 20 i 30 i que va nàixer per als que, 
pel seu estatus inferior, no podien anar al Casino. La 
Penya Madridista és un establiment propi de l'inici del 
boom econòmic dels anys 60. Així, s’hi feien balls de 
societat, actes extraordinàriament anecdòtics, exposicions 
locals, etc. Es tractava d'una mena de full de curiositats o 
de succeïts oberta al món. Un suplement de La Verdad del 
1962 la titulava "paladí del moviment cultural i artístic", i 
informava que s'havien d'invertir 4'5 milions de pessetes 
en el nou domicili social. Hi apareixien dues vistes del 
Saló de les Llànties i de l'Escalinata Imperial, a penes més 
ampla que la d'un dels blocs de pisos que començava a 
alçar aleshores a Elx el capital immobiliari. L'arquitectura 
de la Penya —amb una innegable voluntat de prestigi— 
evidencia ja el final del castissisme i la impotència dels 
arquitectes d'Elx per a fer una obra mínimament digna. 
Entre la coentor i el museu provincial dels horrors, 
s'inaugurava l'etapa de més buidor arquitectònica d'Elx: 
els anys 60 i 70. La inauguració es preveia per a les festes 
d'agost del 1963. 
 
TOPONÍMIA 
 
Aquest carrer s'anomenà tradicionalment carrer del Comte 
en honor al fet que hi tingué sa casa (o alguna de les 
seues) el comte d'Almodòvar (i/o de Torrellano). El 13 de 
març del 1936, l'Ajuntament acordà canviar-li el nom i 
posar-li el de Pere Ibarra i Ruiz, que hi va viure. Pere 
Ibarra i Ruiz (1858-1934) estudià arqueologia i belles arts 
a Barcelona, i es titulà com a arxiver, bibliotecari i 

arqueòleg a Madrid. Renuncià al càrrec de director del 
museu de Cadis per a tornar a Elx, on fou cronista i 
arxiver municipal. Fou escriptor, investigador i incansable 
defensor de les coses velles. Pintà alguns quadres i tingué 
una acadèmia de dibuix. Col·leccionava diplomes i 
antiguitats. Molt important arribà a ser el seu museu, 
malgrat les nombroses peces que envià a Alacant i les que 
son germà Aurelià envià al Museu Arqueològic de 
Madrid. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
IBARRA, P.: Elche..., p. 113 i 128. 
La Verdad, suplement del 1962. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 594. 
 
Dues vistes de l'interior de l'edifici de la Penya 
Madridista, de l'arquitecte Pérez i Aracil, al carrer del 
Comte. Reproduccions del suplement del periòdic La 
Verdad dedicat a les festes d'agost del 1962. [p. 1.177] 
 
 
D-24 
DENOMINACIÓ:  CARRER DEL TRINQUET 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Trinquet va en direcció nord-sud, des de la 
Corredora fins a la Calaforra. És el primer carrer 
immediat a les muralles de la vila per la part de llevant, 
construït sobre part del vall, que formava part del sistema 
de defensa. La façana de llevant de la Calaforra dóna al 
carrer aquest. En el solar del costat queden restes de 
muralla, encara visibles. I on avui hi ha el cinema 
Capitolio es trobava el Casino fins al 1936, utilitzant part 
de la muralla. A la part de migdia hi havia la torre de Vill, 
que fou derrocada el 1902. El llenç de ponent està format 
per les espatlles de les cases que donen al carrer Ample, 
ja que aquesta illa de cases, construïda també sobre el 
vall, és summament estreta. Són edificis racionalistes de 
gran importància, ben conservats, i la façana dels quals, 
malgrat ser la posterior, és molt acurada. Ramos dóna 
notícia que aquí hi va haver un bany àrab, però no en situa 
el lloc exacte. 
 
TOPONÍMIA 
 
S'anomenà carrer del Trinquet perquè el vall s'utilitzà com 
a espai per a jugar a la pilota valenciana. Després se li 
digué carrer del Casino, perquè hi havia aquí tal societat, 
en la casa dels Perpinyà, sobre la muralla. Finalment es 
dedicà a Fernando Díaz de Mendoza, actor espanyol 
nascut a Múrcia, d'ascendència noble i gran d'Espanya. 
Estigué casat amb l'actriu Maria Guerrero, amb qui fundà 
una companyia de teatre, de la qual era empresari i 
director.  
 
CRONOLOGIA 
 
1725 
El mes d'abril alguns veïns d'Elx demanaren formar un 
trinquet per al joc de pilota en el vall. Els beneficis que 
s'obtindrien amb el joc anirien a parar a l'obra de 
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reparació de l'ermita de Sant Jeroni. El Consell hi va 
accedir. 
1757 
Es demanà alinear el carrer del Trinquet, la qual cosa no 
fou autoritzada. 
1772 
Hi hagué un intent d'urbanitzar el Trinquet. Segons 
Gozálvez, els veïns de la vorera de ponent del carrer 
Ample, "preocupats per la moral pública", volien 
incorporar a les seues cases els solars del Trinquet, cosa 
que no els fou permesa. Tenien un morral històric. 
1860 
Ja existia el Casino, situat a la casa dels Perpinyà, vora el 
palau bisbal, amb entrada pels carrers de Sant Jeroni i del 
Trinquet. 
1861 
Segons Gozálvez, els propietaris dels edificis de la vorera 
de ponent del carrer Ample tornaren a intentar apropiar-se 
del Trinquet. 
1869 
Per part oficial es va proposar la venda del Trinquet, la 
qual cosa, afortunadament, no anà endavant. 
1886 
Foren suprimides les portes del Trinquet i aquest espai 
quedà convertit en un carrer públic, per a donar accés al 
nou Casino. El carrer prengué el nom del Casino, encara 
que popularment se'l degué seguir anomenant carrer del 
Trinquet. 
1898 
Ramos dóna aquest any per a la "fundació del nou Casino 
d'Elx, al mateix lloc on estava l'anterior Casino". La dada 
és probablement errònia, ja que em sembla massa aviat 
per a fer-hi un tercer casino al mateix lloc: deu referir-se a 
l'edifici del 1886. 
1901 
Segons Ramos, se li autoritzà al Nou Casino l'enderroc de 
la muralla que limitava el Trinquet. Aquesta muralla, de 
gran llargària, es veu en algunes fotografies antigues. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 75 i 94. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 93, 290 i 567. 
 
La terrassa del Casino, sobre la muralla, abans de la 
guerra, devers el 1920. El mobiliari i la vegetació són 
d'una gran elegància. [p. 1.180] 
 
 
D-25 
DENOMINACIÓ:  CINEMA CAPITOLIO 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Trinquet, núm. 3. 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte; Marià 
Garcia, decorador 
ÈPOCA: Devers 1945-1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
Abans de la guerra es trobava aquí el Casino d'Elx, amb 
una preciosa terrassa coberta amb tendals de lona ratllada, 
que mirava al carrer on estigué el Trinquet. Ara hi ha un 
cinema, al local del qual també es fan recitals de música, 
representacions teatrals i diversos actes socials.  

 
DADES JURÍDIQUES 
 
Sota aquest edifici deuen quedar part dels fonaments de la 
muralla de la vila medieval, protegida pel Pla general del 
1973. Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-
37. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de grans dimensions, amb una sala de gran 
capacitat d'espectadors, que ocupa el lloc on fins al 1936 
estigué el Casino d'Elx. L'interior té una bigarrada 
decoració composta de motllures, flors i ornaments 
vegetals, sobredaurats, llànties de vidre, il·luminació 
indirecta i parets entelades amb seda de color verd claret 
amb dibuixos florals. L'exterior té un sòcol de marbre; el 
gran finestral de l'entrada té la brancalada de pedra —
probablement artificial— com també les finestres, les 
portes i l'escala. També són de pedra els balustres de 
coronació de la façana. Els panys de paret són de rajola 
vista, disposades en un aparell sense degollada. La façana 
consta d'un grandiós vestíbul sobre el qual hi ha un 
finestral de grans dimensions i vora el qual trobem 
l'escala, amb una finestra allargassada coronada per un 
pinacle i dues volutes. La resta de la façana són finestres 
de diversos amples, unides verticalment per motllures de 
pedra i disposades d'una forma poc ordenada. El color 
vermell dels panys de paret de rajola domina la façana. 
 
CONTEXT 
 
Aquest era el llenç que limitava la vila murada per 
llevant. Seguint el pany de paret trobem la porta de la vila 
i la Calaforra. Vora el cinema Capitolio té interès la 
presència de nombrosos edificis de la primera meitat del 
segle XX situats a la veïna Corredora i al Carrer Ample. 
Per l’ús i per les característiques formals, l'edifici del 
cinema Capitolio és una important fita urbana dins el 
centre d'Elx. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un dels grans i luxosos edificis destinats a la 
burgesia franquista, tot just victoriosa en la Guerra 
d'Espanya. La base castissista d'aquesta arquitectura és la 
mateixa que la del Casino i la de la casa Falcó, només que 
aquí no hi ha un suport base racionalista com en aquells 
casos: la façana té les obertures desordenades i la forta 
asimetria no està feta d'acord amb les normes del 
moviment modern, sinó segons el pintoresquisme eclèctic 
del segle XIX, tan valort pel castissisme. La introducció a 
Elx d'aquesta arquitectura —o millor dit, d'aquests 
materials rics— fou possible per la presència entre 
nosaltres de la casa de decoració de Marià Garcia, de la 
ciutat de València. Destaca en la façana la incorporació 
d'un magnífic sòcol de marbre i dels paraments de rajola 
vermella vista, una novetat absoluta als anys quaranta, i 
que podria estar originada pels revivals neoherrerians que 
aleshores construïa el règim a Madrid. En la composició 
destaca la senyalització molt pronunciada de l'accés i de 
l'escala, amb la reculada de les portes de vidre de 
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l'entrada, amb uns bons resultats utilitaris i formals. 
L'interior és una explosió de materials i formes que 
demostren ostentosament abundància i riquesa. Pintures al 
fresc, teles, daurats, corns, volutes, balustrades, juntament 
amb les fotografies dels artistes de cine que aleshores 
estaven en voga, completen la millor expressió que 
podem trobar a Elx de l'arquitectura i la decoració de la 
classe social (església, burgesia terratinyent, grans 
propietaris i decrèpites restes de la noblesa) que acabava 
d'eixir triomfant d'una llarga i sagnant guerra. 
Serrano cita aquest cinema com un bon exemple del 
quefer arquitectònic anterior al boom constructiu dels 
anys 1950-60, juntament amb el teatre Alcàzar, el Casino 
i la casa Asensio. 
 
CRONOLOGIA 
 
El 1922, quan Fenoll escrigué la seua Guía... dedicà tota 
una secció al Casino: hi aportava fotografies dels salons i 
de la terrassa, adornada amb flors, tendals i mobles, que 
devia estar sobre la muralla. Diu que l'edifici tenia 1.500 
m2, distribuïts en planta baixa i dos pisos, i s'hi entrava 
des del núm. 18 del carrer de Sant Jeroni, com també des 
del carrer de Canalejas, enfront de la Glorieta. 
Assenyalava la importància de la biblioteca, on rebien 
més de 30 periòdics i revistes "estrangeres, madrilenyes i 
regionals". Destacava així mateix els salons Cafè, Billar, 
Tertúlia i Tresillo, i també la cambra de bany, on "en totes 
les èpoques hi ha un servei de banys freds i calents". 
Tenia sis-cents socis, que representaven "la distingida i 
alta societat d'Elx". 
El 1924 eixia una notícia en el periòdic Renovación on es 
deia que ja estaven avançades les obres de reforma del 
Casino. Hi havia "nous departaments com el tocador per a 
senyores". Es traslladaven els salons Tresillo i la 
biblioteca. A la planta baixa s'hi instal·lava "una secció de 
cambres banys Water". Havia de restaurar-se el saló 
Tertúlia i s'havien comprat "un centenar de butacons de 
medul·la de jonc per a la terrassa". Aquest Casino 
senyorívol per a la gran burgesia d'Elx deu ser el deliciós 
edifici amb tendals de ratlles i vistes sobre el vall que es 
veu en les fotos antigues. 
Algunes dates, i la notícia sobre la intervenció de la casa 
de Marià Garcia, ens foren facilitades per l'arquitecte 
Pérez i Aracil. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
FENOLL, R.: Guía..., p. 153-156, s'hi inclouen fotografies 
de gran interès. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
Renovación, núm. 6, 09-03-1924. 
SERRANO I BRU, A.: "Treinta...", p. 32. 
 
Cinema Capitolio, carrer del Trinquet, núm. 3. Detalls de 
l'entrada de l'escala. Fotografies del 1977. [p. 1.184] 
 
Cinema Capitolio, carrer del Trinquet, núm. 3. Detall de 
l'exterior de la sala, on per primera vegada s'utilitzava a 
Elx la rajola vista. Fotografia del 1977. [p. 1.185] 
 
 

D-26 
DENOMINACIÓ:  CARRER AMPLE 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer Ample és un eix que va en direcció nord-sud i 
uneix la Glorieta, la plaça de les Eres, el Parc Municipal i 
el passeig de l'Estació. Està situat fora de les muralles, a 
llevant de la vila medieval, entre els carrers del Trinquet a 
ponent i del Comte a llevant, i els convents de Santa Clara 
al sud i de la Mercè al nord. Està traçat sobre el vall de la 
muralla. Un vall, segons el Diccionari general de la 
llengua catalana, és una "excavació longitudinal pregona 
feta en el sòl de terra, especialment la que es fa al voltant 
d'una fortificació". Ramos afegeix, no sabem si amb 
exactitud, que aquest vall "era el lloc per on eixien les 
aigües pluvials que venien del nord de la població". El 
carrer Ample fou ocupat molt aviat per la burgesia i es va 
convertir en un dels eixos comercials més importants de 
la ciutat. Durant les darreres dècades, especialment els 
anys 50 i 60 del segle XX, fou un lloc de passeig, com 
abans ho havia estat la Corredora. La gent hi anava a 
caminar els diumenges i els dies de festa i omplia el carrer 
de gom a gom, feia unes voltetes per la Glorieta i pujava 
fins al Parc Municipal pel carrer Ample. Com a espai 
social i lloc d'encontre, relació i passeig, el carrer Ample 
ha estat un dels més importants d'Elx durant la segona 
meitat del nostre segle. El carrer conserva bons edificis i 
manté una certa unitat formal. Juntament amb tot 
l'eixample al sud i a l'est de la vila, forma un interessant 
conjunt d'arquitectures de la primera meitat del segle XX.  
 
TOPONÍMIA 
 
En els antics documents, aquest carrer consta com a vall, 
per la seua condició de fossat de les muralles. 
Popularment és conegut com a carrer Ample. Ja el plànol 
de Coello del 1859 l'anomena així. Ramos, força 
ingènuament, diu que sobre el vall es projectà un gran 
carrer, d'amplària molt major que la dels carrers de la vila, 
per la qual cosa se li deia carrer Ample. Oficialment va 
ser el carrer de Cánovas del Castillo (Màlaga, 1828-
Guipúscoa, 1897) polític i escriptor de tendència 
conservadora que fou ministre i cap de govern amb 
Alfons XII.  
 
CRONOLOGIA 
 
1897 
El 9 d'octubre s'acordà donar al carrer Ample el nom de 
Cánovas del Castillo, qui havia estat a Elx per a inaugurar 
el ferrocarril d'Alacant a Múrcia al maig del 1884, quan 
era president del Consell de Ministres d'Alfons XII. 
1905 
Quan el 14 d'abril del 1905 vingué a Elx el rei Alfons 
XIII, el Cercle Democràtic muntà un arc de triomf en el 
carrer Ample. N'hi havia un altre "d'estil morisc" al final 
del passeig de l'Estació i un de tercer, amb rams 
esfilagarsats i amb flors, en un altre lloc que podria ser la 
Corredora. 
1916 
Es va empedrar el carrer Ample. 
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GEC, vol. IV, p. 291-292. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 125. 
Festa d'Elig, esp. la del 1946, on apareix una fotografia 
del carrer Ample, amb el títol general de "Elche 
moderno". 
RAMOS, A.: Historia..., p. 275 i 554-555. 
 
Carrer Ample, vista de conjunt des de la Corredora. Al 
fons es veu el passeig de les Eres de Santa Llúcia. El 
carrer Ample, traçat en part sobre el vall de la muralla, ha 
estat, des del segle XIX, centre social de la ciutat i, durant 
les darreres dècades, lloc de passeig els diumenges. 
Fotografia del 1979. [p. 1.188 inf.] 

 
Carrer Ample, façana de ponent. Al fons, la Glorieta. Bon 
conjunt d'arquitectures del segle XX. Fotografia del 1979. 
[p. 1.188 sup.] 

 
Carrer Ample, façanes de ponent, on s'observa la 
continuïtat existent entre els edificis núm. 7 i 9, d'A. 
Serrano i Peral i de S. Pérez i Aracil, respectivament, 
magnífics edificis racionalistes de meitat dels anys 30. 
Fotografia del 1977. [p. 1.189 inf.] 

 
Carrer Ample, façanes de llevant, vistes cap al sud. Hi 
resten cases de principi de segle i edificis racionalistes 
vora d'altres que, amb esquemes formals de moviment 
modern, oferien una ornamentació clàssicacastissista. 
Fotografia del 1977. [p. 1.189 sup.] 

 
Casa de planta baixa i pis, carrer Ample, núm. 3, i carrer 
del Trinquet, núm. 4. Façanes als dos carrers. Fotografies 
del 1977. [p. 1.190] 
 
 
D-27 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer Ample, núm. 6 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1936 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una botiga i als pisos, habitatges. 
En el projecte original hi havia a la planta baixa un 
habitatge vinculat a la botiga. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El projecte està a nom de Josep Ibarra i 
Canals. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici entre mitgeres, de tres plantes. El solar té molt 
poca façana i molta profunditat i està resolt amb dos patis 
de llum on ventilen les cambres. L'escala té il·luminació 
zenital. En un costat de la façana hi ha un mirador 
prismàtic amb fenedures ornamentals a les cantonades, i a 
l'altre, balcons de baranes metàl·liques amb un delicat 
dibuix art-decó. La coronació és una motllura i una 

barana de tub metàl·lic. L'estucat amb què està acabada la 
façana és d'un bell color salmó. 
 
CONTEXT 
 
Al voltant d'aquest edifici hi ha bones obres d'arquitectura 
dels anys 30 i 40. Tenint en compte la gran elevació de 
plantes dels anys 60, l'altura d'aquest edifici —malgrat la 
desmesura per a l'època— resulta molt ajustada. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un edifici projectat abans de la guerra i 
correspon a l'etapa més clarament racionalista de 
l'arquitecte Serrano i Peral. Es pot adscriure al moviment 
modern tant pels volums i per la composició de la façana 
com pel color. També la planta, amb una clara separació 
dels usos, està pròxima al racionalisme, encara que no 
deixa de ser una solució de compromís. En conjunt és una 
obra menor, però no exempta d’interès. Si tots els edificis 
dels anys 60 haguessen mantingut aquest nivell de 
qualitat, Elx tindria en aquests moments un eixample 
d'una gran dignitat arquitectònica. Hi destaca la delicada 
composició de la façana, perfectament integrada dins 
l'ambient urbà del carrer.  
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat en març del 1936. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta I, on s'inclouen els plànols. 
 
Edifici d’habitatges, carrer Ample, núm. 6. Planta baixa, 
planta de pisos, secció i façana. Projecte datat en març del 
1936. [p. 1.193] 
 
 
D-28 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1935 
 
UTILITZACIÓ 
 
Tot l’edifici està destinat a habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Segons el projecte i les notícies 
arreplegades verbalment, la casa fou edificada per a Josep 
Pomares i Perlàsia, metge elxà autor d'un important estudi 
sobre la Festa d'Elx editat per ell mateix el 1957. Ara hi 
viu la família. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-20. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici amb un semisoterrani i quatre plantes. El solar és 
quadrat i dóna a dos carrers paral·lels: l'Ample i el del 
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Trinquet. Hi ha un habitatge en cada planta. L'escala està 
en el centre del solar, sense ventilació directa, i la 
distribució de les vivendes, molt simple, hi gira al voltant: 
des d'un vestíbul s'entra en un menjador i en un saló —
cadascun mirant a un dels carrers— i cada una d'aquestes 
peces té un dormitori a cada costat. L'espai fosc central 
està ocupat —a més de per l'escala— per uns armaris, la 
cuina, el bany i un petit pati de llums. La composició 
d'ambdues façanes és semblant: al primer pis hi ha un 
mirador central, amb balcons al costat, i als altres pisos hi 
ha finestres contínues unificades per una petita enfonsada 
del pany de paret que hi ha entre cada finestra. Els 
entrepanys tenen diverses fenedures ornamentals, 
especialment abundants al darrer pis. Una cornisa situada 
com a remat de la barana del terrat corona l'edifici, i el fa 
més esvelt. Destaquen les baranes dels balcons, adornades 
amb cercles art-decó. 
 
CONTEXT 
 
El carrer Ample i el carrer del Trinquet tenen bones 
mostres d'arquitectura de la primera meitat del segle XX, 
cosa que els converteix en un conjunt interessant. Al 
costat d'aquesta hi ha una altra casa de la mateixa època, 
de l'altre arquitecte racionalista d'Elx, Pérez i Aracil, amb 
una bona continuïtat de la façana del carrer. 
 
TIPOLOGIA 
 
Excel·lent edifici de la dècada dels 30 projectat i construït 
poc després que Serrano i Peral acabàs els estudis 
d'arquitectura. Aquí deixava de banda per primera vegada 
l'historicisme que tant li agradà practicar abans de titular-
se (i al qual retornà després de la guerra) per a conrear un 
racionalisme formal barrejat amb detalls art-decó d'un 
gran interès. Encara que, probablement influït per 
l'arquitectura que feia Pérez i Aracil (titulat tres anys 
abans que ell) i per l'ambient de l'Escola d'Arquitectura de 
Madrid, Serrano i Peral s'apuntava al moviment modern, 
tingué cura de no abandonar mai una certa heterodòxia 
estilística, que és on obtingué els millors resultats. Aquest 
mirador semioctogonal, les baranes amb cercles, el gust 
per les torres i les pèrgoles, pel remat dels edificis, etc. en 
són exemples. Aquest edifici té l'excepcional interès de 
ser contigu a un altre de la mateixa època de Pérez i 
Aracil. Com una casolana Illa de la Discòrdia barcelonina 
pot comparar-se l’activitat dels dos arquitectes en un 
moment determinat i la seua posterior evolució (cases 
Barberà i Asencio). Si la casa de Pérez i Aracil és 
estimable pel seu bon quefer i per la bona cultura 
arquitectònica moderna, la de Serrano i Peral té l'encert de 
la intuïció i el coneixement constructiu. Aquí destaca la 
solució de la planta, molt neta, i les dues façanes, d'una 
gran elegància, on són fonamentals els dos miradors que 
assoleixen el paper protagonista, mentre que la funció de 
les parets és la d'espai per a obrir les finestres, com també 
d'enllaç amb els edificis veïns. Des del punt de vista 
constructiu és destacable l'ús que s'hi fa del formigó 
armat, una de les primeres vegades que s'utilitzava en 
edificis d'habitatges a Elx.  
 
CRONOLOGIA 
 

El projecte està datat en desembre del 1935. Segons ens 
digué Pérez i Aracil (que dirigia l'edifici del costat a la 
vegada), l'obra es féu durant la guerra, per la qual cosa 
s'havien d'adaptar als materials que s'hi podien 
aconseguir. S'iniciava la penúria econòmica a la qual 
atribuïa Pérez i Aracil el seu racionalime de postguerra. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Pomares". 
AME, llig. 115, exp. 53. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 60. 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Plantes de l'entresòl, del principal i del primer 
pis. Projecte datat en desembre del 1935. [p. 1.197] 

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Façanes al carrer Ample i al carrer del Trinquet. 
Projecte datat en desembre del 1935. [p. 1.198]  

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Fotografia del 1977. [p. 1.199 inf.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Fotografia del 1977. [p. 1.199 sup.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Façana posterior, al carrer del Trinquet. 
Fotografia del 1979. [p. 1.200 inf.] 

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Façana principal, al carrer Ample. Aquest és un 
dels edificis més importants, tant per la façana com per la 
planta, del racionalisme a Elx. Fotografia del 1979. [p. 
1.200 sup.] 

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 7, i carrer del 
Trinquet. Façana al carrer del Trinquet. Fotografia del 
1977. [p. 1.201]  

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 8, i carrer de Pere 
Ibarra (carrer del Comte), núm. 3. Façana del carrer 
Ample, una barreja de racionalisme i castissisme de 
postguerra. Fotografia del 1977. [p. 1.202 inf.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 8, i carrer de Pere 
Ibarra (carrer del Comte), núm. 3. Façana del carrer del 
Comte, totalment castissista. Fotografia del 1977. [p. 
1.202 sup.] 
 
 
D-29 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer Ample, núm. 9, i carrer del 
Trinquet 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: 1935-37 
 
UTILITZACIÓ 
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A la planta baixa hi ha una botiga, i als pisos habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Segons l'autor, l'edifici fou fet per a un 
Ripoll. Durant molts anys, aquest fou el domicili de 
Santiago Pérez i Aracil. Edifici inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982 amb el núm. D-
21. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici que dóna a dos carrers paral·lels. La composició 
d'ambdues façanes és semblant: estan centrades per un 
mirador de planta rectangular, allargada, amb finestres de 
fusta contínues. A cada costat, als dos primers pisos, hi ha 
adossat un balcó on s'hi surt a través d'una porta balconera 
centrada en el pany de paret. La barana d'aquests balcons, 
d'un disseny molt acurat, és de perfils metàl·lics sobre 
muret d'obra. Al penúltim forjat, una cornisa rodeja el 
mirador. Una imposta semblant, que va per tota la façana 
i fa de ràfec, acaba l'edifici. Damunt hi ha la barana del 
terrat, també de ferro.  
 
CONTEXT 
 
Aquesta casa forma un bon conjunt arquitectònic amb la 
casa veïna, feta a la vegada que aquesta, de Serrano i 
Peral. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un dels edificis més clarament racionalistes que 
Pérez i Aracil projectà abans de la guerra. Hi són presents 
els elements formals característics del moviment modern: 
cornises, finestres i baranes són els únics elements 
ornamentals de l'exterior, on el color crema de les parets 
contrasta amb el marró fosc de les finestres i de les 
persianes de fusta. L'agrupació de les obertures al voltant 
del mirador central, les baranes amb platines de ferro, etc. 
etc. són característics del racionalisme. També 
l'estructura, separada dels envans, era ja de formigó armat 
en lloc de ser parets de càrrega. Fet i fet estem al davant 
d'un dels millors edificis del moviment modern a Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
Segons l'autor, l'edifici es degué començar devers el 1935, 
a la vegada que el núm. 7 del carrer Ample, i es va acabar 
devers el 1937. Durant l'execució, arquitectes i propietaris 
discreparen respecte a la qualitat de les obres (no sabem si 
constructiva o formal). 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 59. 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 9, i carrer del 
Trinquet. Façana del carrer Ample. Fotografia del 1977. 
[p. 1.205 inf.] 

 

Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 9, i carrer del 
Trinquet. Façana del carrer Ample. Fotografia del 1977. 
[p. 1.205 sup.] 

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 9, i carrer del 
Trinquet. Façana posterior, al carrer del Trinquet. 
Fotografia del 1979. [p. 1.206 inf.] 

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 9, i carrer del 
Trinquet. Façana al carrer Ample. Fotografia del 1979. [p. 
1.206 sup.] 

 
Edifici d'habitatges, carrer Ample, núm. 9, i carrer del 
Trinquet. Façana al carrer del Trinquet. Fotografia del 
1977. [p. 1.207] 

 
Casa de planta baixa i pis, carrer Ample, núm. 10. Planta 
baixa, planta pis i façana. Projecte datat el 1933. AME, 
llig. 101, exp. 177. [p. 1.208] 
 
 
D-30 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS (CASA ASENCIO) 
EMPLAÇAMENT: Carrer Ample, núm. 20, i plaça de la 
Mercè 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1944 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha un bar i una botiga, i als pisos, 
habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El projecte està redactat a nom d'Albert 
Asencio i Gonzàlez. Edifici inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-
22. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de cinc plantes que fa cantonada. Cada façana té 
un eix vertical al voltant del qual s'ordena la composició, 
a base de finestres i balcons la volada dels quals va 
disminuint en els pisos alts. El cantó està solucionat amb 
un mirador als dos primers pisos, amb les finestres 
separades amb mainells. Abunda a la façana l'ús dels 
capitels corintis, frontons circulars i motllures; els balcons 
són curvats, fets de ferro (que sembla forjat) i amb 
manises sota la peanya. La façana està estucada amb color 
crema. Hi ha peces de pedra remarcant les obertures. El 
remat superior és una cornisa i un ràfec amb teula àrab, 
sobre la qual hi ha la barana amb balustres metàl·lics i 
una pèrgola. Hi ha una torreta en la cantonada, amb la 
cúpula de teula vidriada i amb reixes en pit de colom. La 
planta és en forma de ela; les peces donen al carrer o a un 
pati de llums posterior; l'escala s'il·lumina zenitalment i hi 
ha peces fosques i sense ventilació, com ara la cambra de 
la criada. Sobre la porta principal d'entrada, de mig punt i 
dovellada, hi ha un escut d'armes amb la següent 
llegenda: "Armes de la família d'Andreu de Mallent 
concedides per Joan II d'Aragó el 1481 i trobades en 
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aquesta casa". El text deu referir-se a l'existència de 
l'escut en la casa preexistent més que al fet d’haver-lo 
trobat dins les parets o sota terra. 
 
CONTEXT 
 
Situada extramurs de la vila murada, al costat de l'eixida 
cap a Alacant i enfront del convent de la Mercè, la zona 
fou ocupada per la burgesia des del segle XIX. La forta i 
gairebé total renovació urbana del segon quart del segle 
XX li valgué una certa unitat estilística i formal. Quan fou 
construïda, la casa Asencio era una de les cases més altes 
d'Elx. En les postals dels anys 50, es veu que destacava 
per damunt de tot el poble. Durant el trenta anys següents 
fou una fita significativa d'Elx per la seua configuració 
formal i per l'ostentació de riquesa que feia la seua 
arquitectura. 
 
TIPOLOGIA 
 
Revival eclèctic per a l'alta burgesia d'Elx, probablement 
edificat sobre una casa pairal, com fa pensar l'escut 
col·locat sobre el portal d'entrada, que sembla ser una 
peça original i no una invenció del promotor ni de 
l'arquitecte. La façana està composada d'una manera 
classicista i fou molt estudiada, com es veu pels 
abundants esborranys previs de l'arquitecte. S'hi barreja 
un component neopopulista (present a les manises i a les 
baranes) i un llenguatge castissista propi de la postguerra: 
ordres clàssics, volutes, motllures, vans amb arc de mig 
punt, teula de canal, etc. Del conjunt destaca el resultat de 
la solució de la cantonada, amb origen en el moviment 
modern. També el remat de la casa, on la pèrgola del 
terrat i la torreta ajuden a remarcar la cantonada i acabar 
l'edifici. Aquest tipus d'acabament superior dels edificis 
fou una preocupació constant en molts edificis de Serrano 
i Peral. És remarcable que la voluntat d'un estil imperial 
recreador del classicisme habitual aleshores a Madrid ha 
optat aquí pel barroc: a més de les manises sota la peanya 
del balcó i dels ferros forjats, hom senyalitza en la façana, 
a la manera dels segles XVII-XVIII, l'estratificació vertical 
en classes dels edificis de l'època, encara que tal distinció 
siga indiferent en la casa que ens ocupa (amb habitatges 
individuals a totes les plantes). La casa Asencio, doncs, és 
un edifici summament singular, tant per la classe social a 
la que anava dirigida com pel llenguatge utilitzat i per la 
significació urbana. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat a l'agost del 1944. Es degué 
construir tot seguit, ja que la casa apareix fotografiada el 
1946. Devers el 1981 es feren reformes, segons sembla de 
gran importància, en un dels pisos. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"[...] s'hi donen alguns exemples de bon quefer 
arquitectònic, encara que en alguna d'elles (les cases 
sumptuàries) existesca un cert desviacionisme cap a 
tendències revisionistes, record d'arquitectures pretèrites o 
assimilació d'antecedents moriscs, per altra part molt 
arrelats en la cultura d'Elx. [...] En són exemples 

interessants la casa Asencio, el Casino i els cinemes 
Capitolio i Alcázar." 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Alberto Asencio Gonzálvez". 
Festa d'Elig, esp. la del 1946, on apareix una fotografia 
del carrer Ample amb aquesta casa. 
Targetes postals dels anys 40 i 50. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
SERRANO BRU, A.: "Treinta...". 
 
Edifici d'habitatges (casa Asencio), carrer Ample, núm. 
20, i plaça de la Mercè. Planta baixa, planta principal i 
planta de pisos. Projecte datat a l'agost del 1944. [p. 
1.212] 
 
Edifici d'habitatges (casa Asencio), carrer Ample, núm. 
20, i plaça de la Mercè. Façanes. Projecte datat a l'agost 
del 1944. [p. 1.213] 
 
El carrer Ample durant els anys 50. A l'esquerra es troba 
la casa Asencio i la plaça de la Mercè, amb els arbres 
encara petits. [p. 1.214] 
 
Edifici d'habitatges (casa Asencio), carrer Ample, núm. 
20, i plaça de la Mercè. Vista de conjunt. Fotografia del 
1977. [p. 1.215 inf.] 
 
Edifici d'habitatges (casa Asencio), carrer Ample, núm. 
20, i plaça de la Mercè. Detall de les finestres, força 
eclèctiques. Fotografia del 1977. [p. 1.215 sup.] 
 
Edifici d'habitatges (casa Asencio), carrer Ample, núm. 
20; cantonada a la plaça de la Mercè. Vista de conjunt. 
Fotografia del 1979. [p. 1.216 inf.] 
 
Edifici d'habitatges (casa Asencio), carrer Ample, núm. 
20; cantonada a la plaça de la Mercè. Detall de la 
composició del cantó. Fotografia del 1979. [p. 1.216 sup.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample. Vista de la façana. 
L'ornamentació de les portes dels balcons són peces 
seriades típiques del modernisme perifèric valencià. Les 
reixes de la planta baixa són un bon exemple del 
modernisme popular d'Elx. Fotografia del 1977. [p. 1.217 
inf.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer Ample. Detall de la porta 
d'entrada, bon treball de fusta amb una elegant 
composició. Fotografia del 1977. [p. 1.217 sup.] 
 
Cases al final del carrer Ample i la plaça de la Mercè. Al 
fons es troba la Calaforra. Fotografia del 1977. [p. 1.218 
inf.] 
 
 
D-31 
DENOMINACIÓ:  ALMODÍ 
 
DESCRIPCIÓ 
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Segons diversos autors, al segle XV, el Consell d'Elx 
construí un almodí, un dipòsit de gra on, a més, hom 
controlava el pes dels cereals abans i després de la molta, 
per tal d'evitar defraudacions a l'impost de moldre el 
forment i la civada. Les notícies sobre la situació d'aquest 
establiment són contradictòries. Alguns autors fan pensar 
que l'antic almodí era la casa adossada a la part exterior 
de la Calaforra, ja que diuen que "l'almodí o alfòndec 
estava a la part exterior del portal de la Vila, vora la 
Calaforra". Tanmateix, Ramos diu que "la casa per al pes 
de la farina fou construïda fora dels murs, amb el vall per 
enmig", la qual cosa elimina la possibilitat que l'almodí 
siga la casa avui incorporada a la Calaforra i planteja que 
devia estar al final de l'illa de cases que hi ha entre els 
carrers Ample i del Trinquet, probablement ocupant 
terrenys que avui són de via pública. Segons Ibarra, 
l'almodí fou el primer edifici que es féu a l'est de la vila (a 
més del convent de la Mercè, és clar) en el lloc que 
aleshores feien servir com a eres per a batre el gra en 
temps de pau. 
 
CRONOLOGIA 
 
1442 
Segons Ibarra, aquest any es construïa (Ramos diu que 
s'inaugurava) l'almodí, edifici destinat a la "compravenda 
i dipòsit del gra". Diu que fou bastit enfront de la 
Calaforra, i amb el fossat del vall pel mig, en una 
raconada que hi havia a la part de fora del portal de la 
Vila. El 20 d'agost el Consell acordà que l'obrer de murs 
fes al seu càrrec aquesta casa. S'hi col·locà una argolla, 
que encara hi romania al segle XIX, en temps d'Ibarra, de 
la qual penjava el pes de la romana. 
1443 
S'acordà fer un arc de pedra picada "en la casa que el 
Consell fa vora la Calaforra per a tindre el pes de la 
farina". Aquest arc, segons Ramos, és el que forma 
l'actual porta d'entrada a la casa de la Calaforra. 
1447 
A l'esquerra del camí d'Alacant, enfront de l'almodí, el 
Consell construí la primera ferreria que hi hagué a Elx. 
1562 
Segons Ramos, un tal Salvador Perpinyà demanà fer una 
cotxera perquè hi parassen els carros, "al lloc dels 
almodins, enfront del convent de la Mercè", i es 
comprometia a deixar lliure el local en el mateix moment 
que la vila el necessitàs. Gozálvez dóna la data del 1662, 
que sembla més probable. Aquestes construccions 
evidencien la importància que començà a tenir als segles 
XV i XVI l'eixida de la vila cap a Alacant. 
1569 
El 7 de juny, la marquesa d'Elx disposà que es construís 
una caixa de cabals per als fons de l'almodí, tancada amb 
tres claus, que tindrien al seu poder el justícia, el jurat en 
cap i el clavari. 
1592 
Ramos diu que devers aquest any es va construir una casa 
per al magatzem dels grans de la vila. Es volia evitar, així, 
el lloguer de les cambres de la Calaforra que aleshores 
s'utilitzaven per a aquesta finalitat. No tenim notícia de la 
construcció d'aquesta casa, ja que la Calaforra seguí 
utilitzant-se per a dipòsit de la "massa comú del Delme" 
fins a meitat del segle XIX. 

1642 
El Consell acordà llogar el terrat de l'almodí durant les 
festes. Els diners recaptats s'havien d'invertir en 
reparacions de l'edifici. 
1662 
Algunes notícies donen el 21 de desembre d'aquest any 
per a la construcció a l'almodí de les cotxeres d'en 
Salvador Perpinyà. 
1667 
Segons Gozálvez, aquest any s'enderrocà el vell almodí. 
Tanmateix, consta que l'edifici estava encara dempeus al 
segle XIX. 
1830 
L'almodí estava dedicat a "local del magisteri de la 
llengua llatina" i amenaçava ruïna, però com que 
l'Ajuntament no tenia diners per a arreglar-lo, decidí 
vendre la romana de ferro i una pesa d'un quintal, també 
de ferro, per a fer-hi reparacions. "La caixonada, vella i 
inútil", la donaren a l'obrer per a pagar-li altres 
reparacions fetes en el mateix local. 
Ramos cita, sense donar data, la venda "en pública 
subhasta, de la casa del pes de la farina". Degué ser 
devers el tercer quart del segle XIX, després que el Govern 
suprimís l'impost de la molta.  
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D-32 
DENOMINACIÓ:  PLAÇA DE LA MERCÈ 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça de la Mercè està situada al sud del camí 
d'Alacant, justament vora l'eixida de la porta de la Vila. 
Toponímicament i urbanística, formà part del mateix 
espai que les eres de batre, i el nom de plaça de la Mercè 
s'ha utilitzat genèricament per a designar tot aquest espai. 
La plaça de la Mercè pròpiament dita degué anar formant-
se a mesura que s'ocupaven els terrenys de migdia i de 
llevant, i donà origen als carrers Ample i del Comte que 
la delimiten pels costats. 
Ara, la plaça de la Mercè és un bonic espai d'una forta 
personalitat urbana. Té forma aproximadament quadrada i 
està envoltada per carrers pels quatre costats. El carrer del 
nord la separa de la plaça de les Eres, funció que començà 
a fer el camí vell d'Alacant. El desnivell del sòl de terra 
està salvat amb murs i escales que defineixen el perímetre 
de la plaça i fan de banc per a seure-hi. Sobre el pis elevat 
hi ha un paviment de pedra i mitja dotzena d'arbres de 
grans dimensions, ficus de fulla petita, que donen la 
característica més important de la plaça. Hi ha també una 
font molt lletja, només de xorros d'aigua, que fou portada 
des del Parc Municipal, i substituí la font anterior, una 
magnífica peça que ara es troba al magatzem muncipal 
tota de pedra, amb brollador central i amb una barana 
perimetral circular que formava el vas. 
Aquí està instal·lada, sobre una peanya, una de les poques 
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escultures que hi ha a Elx. És tracta del bust del pintor 
Marià Anton. Tot el conjunt és de pedra i fou construït el 
1933. L'escultura i els ficus, com també el pavimentat i 
els banquets perimetrals configuren un conjunt dels més 
bonics d'Elx. Llàstima que en llevaren la font anterior. 
En aquesta plaça es fa des de fa uns anys per a les festes 
d'agost una fira de l'art animada pel pintor Sixto Marco i 
patrocinada per l'Ajuntament. La plaça de la Mercè és lloc 
d'encontre i d'estada de joves i de peluts (impròpiament 
anomenats hippies). Gairebé a totes les hores del dia hi ha 
gent pels bancs i fent rogle. No de bades és un dels pocs 
llocs del centre d'Elx on es pot fer una xarradeta. 
 
TOPONÍMIA 
 
Després que aquesta plaça quedàs configurada 
formalment i separada de la plaça de les Eres o de Santa 
Llúcia, al nord, a l'altre costat del camí d'Alacant, se la va 
anomenar plaça de la Mercè, per a distingir-la d'aquella, 
convertida en passeig ja a meitat del segle XIX. Aquest 
nom el conservà fins al 1933, quan la dedicaren al pintor 
Marià Anton i Serra (Elx 1857-1932), qui fou una 
celebritat local, estigué pensionat a Madrid per la 
Diputació Provincial el 1880 i participà en la Exposició 
Regional Alacantina el 1879 i el 1894. 
 
CRONOLOGIA 
 
1849 
Des d'aquest any, segons Ramos, la plaça de la Mercè 
s'anomenà amb tal nom i la plaça de les Eres amb el 
retorçut títol de "passeig de la plaça de la Mercè". 
1912 
L'Ajuntament acordà que la plaça de la Mercè s'anomenàs 
plaça de Canalejas. El periòdic dretà La Defensa, 
afirmava, en un to combatiu, que "per als vertaders 
il·licitans, la plaça de la Mercè serà sempre la plaça de la 
Mercè". I sembla ser que així fou, ja que el 1933 encara 
se li deia de la Mercè. 
1933 
Es féu un homenatge al pintor Marià Anton, mort l'any 
anterior, i se li dedicà aquesta plaça, que encara 
s'anomenava de la Mercè. 
Datat en el mes d'agost hi ha un projecte de pavimentat fet 
per l'arquitecte municipal Pérez i Aracil, on ja se 
l'anomenava plaça de Marià Anton.  
1937-1938 
Entre la plaça de Marià Anton i el carrer del Trinquet 
estava un dels refugis antiaeris (el núm. 4) construïts per 
la Defensa Passiva durant la Guerra d'Espanya. 
1950 
En un informe sobre la ruïna d'una casa al passeig de 
Francos, encara es diu que abans s'anomenava plaça de la 
Mercè; és un símptoma més de la confusió de noms entre 
ambdues places. 
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Plaça de la Mercè, anomenada oficialment encara de 
Marià Anton. La plaça, malgrat els pocs elements urbans 
amb què compta, té una forta personalitat i és un dels 
llocs més bonics del centre d'Elx. Amb l'estàtua, els ficus 
i la font, la ciutat intentava apropar-se a les ciutats 
provincianes cultes i amables dels anys 30. Fotografies 
del 1982. [p. 1.224] 
 
 
D-33 
DENOMINACIÓ:  PLAÇA DE LES ERES DE SANTA LLÚCIA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça que s'anomenà de Francos Rodríguez i que 
durant l'edat mitjana fou la plaça de les Eres apel·lades de 
Santa Llúcia està situada en una zona immediata a la vila 
murada, per la part de llevant, vora l'antic camí d'Alacant. 
Aquest espai lliure, originat per les eres de batre que hi 
havia, pot considerar-se, des d'un punt de vista de 
tipologia urbana, com una zona fòssil de transició entre la 
ciutat antiga i els horts de palmeres que l'envoltaven per 
llevant. Aquesta gran extensió de terreny lliure a l'est de 
la vila era contigu al cementiri i estava entre la muralla i 
el bany àrab. Segons Ibarra, deixant de banda el convent 
de la Mercè, fundat al segle XIII, l'almodí fou el primer 
edifici construït a l'est de la vila. L'almodí fou iniciat el 
1442, vora la Calaforra, amb el vall per enmig, i sembla 
que ja ocupà terreny del que aleshores feia d'era per a 
batre en temps de pau, ja que, quan hi havia perill, la 
batuda es feia dins de la vila, al lloc anomenat l'Ereta 
Alta. 
Aquestes eres de Santa Llúcia van anar formant-se i 
urbanitzant-se progressivament mitjançant les diverses 
obres de reforma i condicionament del convent de la 
Mercè i mitjançant les successives ocupacions de la 
muralla. El convent definí tot el llenç de llevant de la 
plaça i les cases fetes sobre la muralla, el llenç de ponent. 
Pel sud, la plaça quedaria oberta, comunicada amb la 
plaça de la Mercè, que també formava part de les eres, 
mentre que pel nord es va tancar amb edificis senyorívols 
que ja estaven construïts al segle XVIII, ja que es tracta de 
solars que ja es veuen ocupats en el plànol de Porras. 
L'ocupació de la muralla en aquest punt, segons 
Gozálvez, començà el 1663 i hi hagué una gran activitat 
d'ocupació durant els segles XVII i XVIII, amb la qual cosa 
s’anava definint la plaça. També durant el segle XVIII el 
comanador de l'orde de la Mercè es preocupà per l'ornat 
de la plaça. Tanmateix, l'interès per la formalització del 
perímetre del lloc de les eres s'havia iniciat molt abans, ja 
que al segle XV, el Consell comprà i derrocà algunes cases 
per a posar a línia les façanes.  
La plaça de les Eres és un dels espais públics que més 
activitats ha hostatjat al llarg dels segles, i per això s’hi 
van fer nombrosos projectes d’urbanització i obres. Al 
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segle XVIII s'hi van fer corregudes de bous. També s'hi féu 
mercat i cinema. I el 1838, l'alcalde Josep Bru inicià obres 
en la plaça: hi plantà 44 oms i la convertí en un passeig, el 
primer espai clarament burgès de l'urbanisme d'Elx. 
Aquest passeig ha estat destruït i reconstruït diverses 
vegades durant els darrers 150 anys. Els anys 50 fou 
desfet definitivament per a habilitar la plaça com a estació 
d'autobusos. Malgrat açò, és encara una de les places més 
belles de la ciutat, que conserva l'estructura de passeig o 
de plaça tancada, o de saló-passeig, com es deia a principi 
de segle, amb moltes possibilitats de restauració. 
Actualment hi ha dues tires de ficus de fulla petita d'unes 
dimensions força respectables que conformen l'espai 
central de la plaça. Hi havia importants edificis, ara 
reduïts a dos: la Calaforra i el convent de la Mercè, ja que 
la casa de la Mútua i la casa de Gómez han estat 
derrocades els darrers anys. Les diverses cases barroques 
que es veuen en les fotografies antigues també han anat 
desapareixent. El llenç de ponent d'aquest passeig està 
inclòs dintre del recinte del conjunt historicoartístic d'Elx 
del 1968.  
 
TOPONÍMIA 
 
El que fou passeig de Francos apareix citat amb molts 
diversos noms al llarg de la història. En l'edat mitjana se 
l'anomenà plaça de les Eres, apel·lada de Santa Llúcia 
d'Elx, fent referència al patronatge del convent dit de la 
Mercè. Més tard se'l considerà formant part de la plaça de 
la Mercè (que s'estenia a un costat i a l'altre del camí 
d'Alacant) i quan es féu el passeig se li digué passeig de la 
plaça de la Mercè. El 1840, un acord de l'Ajuntament 
disposà que se li digués passeig de la Reina. El 2 
d’octubre del 1868, la junta revolucionària partidària de 
Prim acordà que el passeig de la Reina s'anomenàs 
passeig d'Emili. Amb aquest nom, erròniament escrit, 
volien referir-se a Emigdi Santamaria, fill d'Elx que 
comandà una partida de voluntaris liberals que féu 
pronunciar-se el pobles del Baix Segura. Aquest 
Santamaria era republicà i presidí l'Ajuntament elegit que 
prengué possessió l'1 de gener del 1869. El 4 de 
novembre del 1869 se li posà el nom de l'alcalde Josep 
Bru, que manà fer el passeig. Finalment, el 26 de maig del 
1916, l'Ajuntament acordà donar-li el nom de José 
Francos Rodríguez a "l'eixamplament comprés entre 
l'acabament del carrer Ample i el que dóna accés al 
passeig de l'Estació". José Francos fou diputat i ministre 
d'Instrucció Pública, de Gràcia i Justícia i de Governació. 
El 1922, sent titular d'aquesta darrera cartera, visità Elx i 
se l'anomenà fill adoptiu de la ciutat. 
 
CRONOLOGIA 
 
1400 
El 12 de juliol, el Consell acordà donar casa debades al 
cesteller (Ramos diu també serraller, la qual cosa porta 
més camí) Joan Aliaga, "el qual vol estar a servir de son 
ofici". Aquesta casa estava a ponent de la casa del ferrer, 
vora la porta de la Vila. 
1431 
El 28 de febrer el Consell prohibí que s'aturassen animals 
i ramats a la plaça de les Eres, ja que estava reservada per 
a batre el forment. Tampoc no es permetia rentar la roba 

en la sèquia que hi passava ni estendre-la allí mateix ni als 
fossars de les esglésies de Santa Maria i del Salvador. 
1435 
D'aquest any, segons Ramos, és l'acord de construir un 
pont sobre la sèquia que passa "per les eres o plaça 
apel·lada de Santa Llúcia". 
Aquest mateix any, el Consell ordenà que es fessen dos 
obradors vora la ferreria de la vila, a la plaça de la Mercè, 
perquè servissen de tallers als albarders i als fusters; tot 
això "per a augment i bé de la població". 
1450 
El Consell ordenà que es comprassen algunes cases per a 
derrocar-les i formar una plaça per a la vila en aquest lloc 
de les Eres. 
1575 
El 28 de febrer, el Consell concedí gratuïtament un lloc, 
sota la porta de la Vila, a un fuster, de nom Cerdan, 
perquè hi posàs un taller de fusteria. 
1660 
El Consell posà un lloguer de vint quinzets a les botigues 
ocupades pel veterinari i pels ferrers de la porta de la 
Vila, a la plaça de Santa Llúcia. 
1662 
El Consell donà llicència al carreter Josep Martínez per a 
fer una botiga en la vorera de la paret de l'almodí, a 
ponent d'aquest, pagant un lloguer anual a l'Hospital2. 
1665 
El comanador de Santa Llúcia demanà i obtingué permís 
del Consell per a aplanar el terreny i derrocar les restes 
d'unes parets, vora la porteria del convent, "per tal de fer 
allí una plaça", i plantar uns àlbers vora la sèquia. 
1667 
Segons Gozálvez, amb l'enderroc de les runes de l'almodí 
de la plaça de la Mercè, el comanador dels Mercedaris 
replenà el vall de la muralla, perquè la plaça d'enfront del 
convent pogués estendre's fins a aquesta. Amb tot i això, 
Gozálvez diu que les defenses de la vila no quedaren 
inutilitzades. 
1677 
Hi va haver diverses sol·licituds per a edificar en la plaça 
de la Mercè o de Santa Llúcia. Segons Gozálvez, durant 
el segle XVII hi hagué nombroses intervencions edilícies, 
tant dels particulars com dels mercedaris. 
1683 
Es concedí un solar en el vall al serraller Joan Palomares. 
Es trobava "a mà esquerra eixint del portal de la Vila, 
enfront del convent de Santa Llúcia, de ponent limitant 
amb el mur, a migdia amb la Calaforra, i al nord amb 
cases, tàpia i portell que va a l'hort del Caro”. 
Aquest mateix any, segons Gozálvez, s'autoritzà 
l'edificació vora la muralla, amb façana a la plaça de 
Santa Llúcia. 
1685 
El 30 de març, tres veïns, afavorits amb trossos de 
muralla de la plaça de la Mercè, van demanar que se 
n'anassen els filadors que hi treballaven dalt, ja que "no és 
molt decent que vegen les dones que en dites cases 
habiten" (!). El Consell els donà la raó i decidí que no 
filassen més sobre el mur. 

                                                             
2 És estranya aquesta circumstància, ja que a ponent de l'almodí 
devien estar el vall i la Calaforra. Potser que el primer s'hagués 
ja omplert i inutilitzat. 
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Aquest any, el Consell donà permís als que havien fet 
cases pegades a la muralla, perquè cadascú prengués "la 
seua frontera de muralla", pagant a l'hospital de la vila la 
mateixa quantitat de diners que pagaven per la casa. S'hi 
especificava que no podrien cavar en la muralla, la qual 
cosa fa pensar que allò que es venia era només l'usdefruit 
del terrat. 
1688 
El comanador dels mercedaris demanà permís per a 
derrocar un banyador (pot ser un safareig?) que Gozálvez 
diu que hi havia en l'angle nord-est de la plaça. Els frares 
volien urbanitzar el solar. També volien fer cases en una 
part de l'hort del convent. A més, en saber que els veïns 
del carrer del Fatxo anaven a desmuntar la muralla, 
demanaren terreny per a fer-hi quatre cases. 
1741 
Segons Gozálvez, es van renovar els àlbers de la plaça. 
1743 
El comanador de la Mercè obtingué permís per a fer 
corregudes de bous a la plaça durant deu anys. Els diners 
es destinarien a prosseguir l'obra de la plaça "que abans 
servia de banyador i albereda", segons Gozálvez. El 
mateix autor cita la desaparició aquest any "del safareig 
de la plaça". La finalitat de totes aquestes obres era 
"tancar la plaça des de la torre cap al nord". El comanador 
també demanà canviar una font que hi havia enfront de la 
porta de migdia de l'església per a posar-la enmig de la 
plaça de les Eres, on hi havia els arbres.  
1749 
El duc hi autoritzà el trasllat de la font. 
1769 
Es va demanar permís a l'Ajuntament per a fer tres 
corregudes de bous a la plaça de la Mercè. 
1789 
L'aigua dolça arribà per primera vegada a Elx, a una font 
de vint canelles feta de pedra picada, que van construir a 
la plaça de la Mercè. Aquesta font fou desmuntada quan 
es féu el passeig de Bru, a meitat del segle XIX. 
1797 
Es projectà alinear les façanes de ponent i de migdia del 
convent de mercedaris, a major glòria i ornat de la nova 
església, tot just acabada. S'hi obtingué el permís, però les 
obres, afortunadament, no s’hi van fer, ja que haurien 
suposat l'enderroc de la fàbrica gòtica del 1567. 
1812 
En un taulat muntat entre la porteria i el campanar del 
convent, a la plaça de la Mercè, l'Ajuntament féu pública 
la Constitució Espanyola. Per a tal cerimònia es demanà 
als veïns que il·luminassen l'exterior de les cases.  
El 21 de setembre s'acordà que la plaça s’anomenàs de la 
Constitució i es col·locà una làpida que recordava la 
proclamació de la Constitució en aquest lloc. 
1820 
Ja havia desaparegut la placa posada el 1812, puix que 
s'acordà "posar una taula (?) al lloc on havia estat la 
làpida amb la inscripció Plaça de la Constitució". 
1822 
Segons Ramos, des del 8 de setembre, el tros de carrer 
que anava des del "carreró dels horts", a llevant del 
passeig de l'Estació, fins al cantó del carrer de Josep 
Revenga, enfront de la Calaforra (tros que formava part 
del passeig de les Eres) portà el nom de l'alcalde Josep 
Bru i Piqueres, "de grata recordança pels rellevants 

serveis prestats a la pàtria". (La data deu anar errada, ja 
que aquest any Bru encara vivia). 
El petit tros que hi ha entre la plaça de les Eres i el 
passeig de l'Estació, l’antic portell de Granyana, 
s'anomenà un temps de Manuel Gómez i Valdívia (Elx, 
1872-?), prohom de les dretes d'Elx que fou regidor, 
alcalde, diputat i governador civil. Era el propietari de la 
casa de Gómez, situada en aquesta mateixa plaça. 
1825 
Per tal d'evitar l'aglomeració de gent, que no deixava pas 
per la plaça de Baix, es traslladà aquí el mercat d'objectes 
de vidre i de cànem, segons acord de 10 de juny. 
1838 
En capítol del 8 de juny, l'Ajuntament acordà construir un 
passeig a la plaça de la Mercè, "desitjós de proporcionar 
al veïnat d'un punt d'esbargiment on puga reunir-se i 
passejar-se, del qual ha mancat fins al present, i l'absència 
del qual s'ha notat massa sempre [...]". Aquest passeig 
havia de tenir "les comoditats possibles". L'Ajuntament 
convidà els veïns perquè hi donassen aportacions 
voluntàries. Per a fer aquest passeig "la font d'aigua 
potable que hi ha enmig de dita plaça s'hauria de 
traslladar al lloc més còmode i oportú". El 28 de juny en 
començaren les obres. Es tancà l'espai i s’hi plantaren 44 
oms, i dos xiprers en cadascuna de les entrades. Era 
alcalde Josep Bru i Piqueres. 
1839 
A un costat del jardí es construí una caseta per al jardiner 
Miquel Roman, que, segons Ramos, vivia en la porteria 
del convent. Aquest mateix any es posà al passeig una 
font de vuit canelles, col·locada en l'extrem sud. 
1840 
Es formà una part de la barana del passeig. 
1845 
Madoz, en el seu Diccionario..., lloa aquesta plaça: "En la 
plaça de la Mercè, que pren el nom del convent d'aqueixa 
ordre que hi havia, existeix un formós passeig de recent 
construcció, el qual s'alça sobre el pis de la mateixa plaça 
amb una filera d'arbres a cada costat, davant dels quals 
corre un banc corregut de pedra, amb el seu respatller de 
ferro. En la porta principal hi ha dues fonts, una a cada 
costat, i en el centre de la part oposada, una altra de 
marbre jaspiat, de la qual brollen a molta altura una 
porció de xorros que cauen després en un gran plat o 
recipent, i d'allí a la pica”. 
1886 
S'acordà refer el passeig, i eixamplar el carrer des de la 
casa de Gómez fins a la Calaforra, vora el passeig 
existent. Segons Gozálvez, aquesta reforma fou 
projectada pel mestre Pere Fluixà i Aznar. En la nova 
urbanització de la plaça hom preveia fer un sector central 
ajardinat, que consistia en un rectangle de 56 x 17'20 m, i 
carrers pels quatre costats. 
1895 
El 14 de març, segons Ibarra, s'arrancaren els arbres del 
passeig de Bru. 
1901 
El 2 d'octubre, també segons Ibarra, s'enderrocava 
"l'històric passeig de Bru". 
Aquí hi hagué una de les quatre fonts d'aigua de l'Alcoraia 
que foren instal·lades aquest any, amb uns deliciosos 
templets modernistes de ferro.  
1902 
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El 3 de febrer, diu Ibarra, s'estava fent "un jardinet a la 
plaça de la Mercè". 
1912 
Aquest any, segons Ramos, a la plaça de la Mercè hi 
havia instal·lat un barracó o pavelló on hom feia dues 
sessions diàries de cinema. 
1916 
Segons Ibarra, el 17 d'agost es feia "un nou passeig de 
Francos Rodríguez, en l'àrea del passeig de Bru". 
1933 
La plaça de les Eres encara tenia el salonet central, visible 
en els plànols del projecte de pavimentat de la plaça de la 
Mercè. 
1955 
En setembre està datat el "Projecte de reforma del passeig 
de Francos Rodríguez per a parada d'autobusos" fet per 
l'Oficina Tècnica Muncipal. Al plànol d'estat actual 
encara es distingeix un passeig, que formava un espai 
tancat. La reforma consistí a fer dues estretes andanes 
laterals, amb arbres, quioscs de premsa i banquets, i una 
calçada central per als vehicles. L'Ajuntament ple aprovà 
les obres el 14 de setembre. 
1956 
El 15 de febrer, la Comissió permanent aprovà reformes 
del projecte original. 
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AME, SP, projectes del 1933, 1955 i 1956. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 34, 45, 61, 63, 75, 76, 95 i 
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Plànol de l'eixample de llevant de la vila. Fragment del 
Plano geométrico... del 1849, per Josep Gonzàlez. És 
remarcable el passeig de la plaça de les Eres, la clara 
geometria del qual contrasta amb la façana irregular del 
convent. Dalt, a la dreta, hi ha el barri de les Illetes, i a 
l'esquerra, els horts de palmeres talats per a fer el passeig 
de l'Estació. [p. 1.233] 

 
Plaça de les Eres de Santa Llúcia, vista cap al nord. La 
fotografia és de principi del segle XX (ja estava construït 
el passeig de l'Estació) i està feta amb motiu de 
l'enterrament d'un prohom d'Elx. [p. 1.234] 

 
Dos alçats d'un projecte d'hotel a la plaça de Francos 
Rodríguez. Dibuixos dels alumnes de l'Escola 
d'Arquitectura de Madrid. ANÒNIM: "Los trabajos...", p. 
256 i 262. [p. 1.235] 
 
Església de la Mercè, abans de ser cremada el 1936. 
Fotografia devers el tombant de segle. A l'esquerra es veu 
la casa de Gómez. Encara no devia estar feta la casa de la 
Mútua. [p. 1.236 sup.] 

 

Passeig de les Eres de Santa Llúcia a principi del segle 
XX, quan encara existia aquest passeig, rodejat d'arbres. 
[p. 1.236 inf.] 

 
Plaça de les Eres de Santa Llúcia o passeig de Francos. 
Aquí es troba encara (1982) l'estació d'autobusos i aquí hi 
havia bons edificis religiosos i senyorívols, com la casa 
de Gómez, encara dempeus en la fotografia. Fotografia 
del 1982. [p. 1.237] 
 
 
D-34 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS (CASA DE LA MÚTUA) 
EMPLAÇAMENT: Plaça de les Eres, núm. 1 
AUTOR: Marcel·lià Coquillat i Llofriu, arquitecte 
ÈPOCA: 1908. Fou derrocada el 1976. 
 
UTILITZACIÓ 
 
L'edifici original era una casa d'habitatges. Més tard fou 
ocupat per la societat d’assegurances Mútua Patronal 
Il·licitana, que hi donà el nom amb què fou conegut 
l’edifici durant les darreres dècades i amb el qual és 
conegut encara ara. A l'edifici reconstruït hi ha una 
oficina bancària a la planta baixa, i diverses oficines i 
habitatges als pisos.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici estava dins el conjunt historicoartístic d'Elx. Res 
li valgué aquest fet ni la seua gran qualitat arquitectònica 
quan va ser derrocat a meitat dels anys 70 amb totes les 
autoritzacions municipals i ministerials pertinents. En la 
reconstrucció s’hi imposà un estil neomodernista, amb la 
intervenció directa, segons sembla, de l'arquitecte Chueca 
Goitia. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'edifici preexistent tenia planta baixa i dos pisos, 
formant cantonada. Al primer pis hi havia grans balcons, 
de major importància visual a la cantonada. Al segon pis 
hi havia finestres de petites dimensions amb arc de mig 
punt agrupades de tres en tres. A la cantonada destacava 
una bella cúpula de planta octogonal coberta amb teules 
de ceràmica vidriada. Hi havia diverses motllures i formes 
curvilínies a la barana de coronació, en la torreta i al 
primer pis. També hi havia nombrosos panys xapats amb 
manises de colors vius i formes arabitzants. A les claus 
dels arcs escarssers d'algunes obertures i als capitells 
d'algunes columnes i pilastres hi havia interessants 
capitells adornats amb flors i esculpits en pedra.  
L'edifici actual no guarda la línia de façana original, sinó 
que s'hagué d'endinsar per imposició municipal. Les 
plantes del nou edifici són baixa, entresòl, tres pisos i àtic. 
Vol dir-se que les tres plantes originals s'han convertit en 
sis: justament el doble. S'han recuperat pràcticament tots 
els elements ornamentals d'interès que tenia l'anterior 
edifici: la cúpula, les escultures de les llindes i els 
capitells, les manises i les teules vidriades, etc. 
Tanmateix, tant la nova línia de façana com la nova escala 
de l'edificació han capgirat la composició de l'immoble; 
especialment greu és la presència de l'entresòl, que ha 
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impedit recuperar la tipologia dels edificis modernistes, 
amb els balcons del primer pis (que al nou edifici estan 
situats al segon).  
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici era obra de l'arquitecte elxà Marcel·lià 
Coquillat i Llofriu, que vivia i treballava a Barcelona i 
vingué a Elx per dirigir les obres de reconstrucció i 
consolidació de l'església de Santa Maria i la reparació de 
la conducció de l'aigua dolça. La gran qualitat 
arquitectònica de la casa de la Mútua la convertí en una 
important fita visual i de la memòria col·lectiva d'Elx. Era 
l'edifici de major qualitat, el millor i més culte edifici 
modernista d'Elx. Mentre que a la major part de les cases 
modernistes d'Elx trobem un repertori tebi d'aquell 
moviment, centrat en l'ús dels materials, en algun detall 
ornamental i en algun criteri compositiu, aquí ens trobem 
davant d'un edifici modernista de cap a peus, que podria 
estar situat amb tota dignitat als eixamples de València, 
Reus o Tarragona. És evident que es feia de notar l'ofici 
de Coquillat, que projectà i dirigí l'obra de nombrosos 
edificis a l'eixample de Barcelona, encara que en el 
conjunt de la seua obra aquesta deu ser una obra menor. A 
la partida rural de la Foia, en el camp d’Elx, hi ha una 
altra casa modernista, la torre del Gall, tan bella com 
aquesta, que la iguala en el seu plantejament 
arquitectònic, d'una gran cultura. Encara que no en tenim 
cap notícia, pensem que podria ser del mateix Coquillat, 
ja que la manà construir un indià que féu fortuna a 
Amèrica i tornà malalt a Elx. 
La reconstrucció no ha estat del tot desafortunada ja que, 
malgrat el seu caràcter de revival, ens ha permès no 
perdre'n alguns detalls escultòrics i arquitectònics 
d'importància. Encara que res no justifica la destrucció de 
la casa preexistent (excepte la imparable necessitat que té 
el Capital de moure's), i que l'escala i la composició han 
estat —com és evident— irrecuperables, no deixa de ser 
preferible aquest nou edifici (sense miradors i amb la 
torreta, els balcons, les manises, etc. reposats) a qualsevol 
dels horrors que són habituals a Elx sota el nom de 
moderns o actuals. 
 
CRONOLOGIA 
 
Segons Garcia Anton, l'edifici fou construït el 1908 per 
un acabalat fabricant de filats i teixits. Fou derrocat 
devers el 1975-1976. Entre el 1977 i el 1979 es va fer el 
nou edifici (que ocupà també el solar del costat) en un 
estil neomodernista, agafant els elements formalment més 
rellevants de la façana de l'edifici anterior, i tornant-los a 
col·locar en una disposició més o menys semblant a la 
façana del nou (el doble d'alta, però, que la preexistent). 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AACF, amb una fotografia de l'edifici a mitjan derrocar. 
Festa d'Elig, especialment els números del 1951 i el 1956, 
amb bones fotos de l'edifici des de la plaça de la Mercè. 
També els del 1957 i el 1959, amb una vista nocturna de 
la font de la plaça, amb l'edifici al fons. 
GARCIA ANTON, I.: La arquitectura..., p. 164-168, amb 
una esplèndida fotografia de l'antic edifici, encara 

complet (fotografia núm. 28). 
—"Problemática...", p. 55. 
 
Edifici d'habitatges (casa de la Mútua), plaça de les Eres 
de Santa Llúcia, núm. 1. Aquest edifici modernista, obra 
de l'arquitecte Marcel·lià Coquillat i Llofriu, malgrat la 
seua gran qualitat (el modernisme millor i més culte de tot 
Elx) i malgrat estar inclòs en el recinte del centre històric, 
fou derrocat amb totes les autoritzacions municipals i 
ministerials a meitat dels 70; en la fotografia ja n'havien 
desaparegut la cúpula de manises blaves i blanques i les 
baranes. Fotografia cap al 1975, per Andreu Castillejos. 
[p. 1.241] 
 
Cases de pisos, plaça de les Eres, núm. 2 i 3. Fotografia 
cap al 1900. [p. 1.242, inf.] 
 
Cases de pisos, plaça de les Eres, núm. 2. L'estructura de 
la façana i les baranes són romàntiques; en canvi, el remat 
i l'ornamentació de les portes són afegits modernistes. [p. 
1.242, sup.] 
 
 
D-35 
DENOMINACIÓ:  CASA SENYORÍVOLA (CASA DE 
GÓMEZ) 
EMPLAÇAMENT: Plaça de les Eres de Santa Llúcia, 
núm. 8, i Portell de Granyana 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle XVIII. Derrocada el 1982 
 
UTILITZACIÓ 
 
La casa de Gómez fou utilitzada com a habitatge fins a 
l'inici dels anys 70, poc més o menys. Durant els anys 50 i 
60, la part de ponent de la planta baixa allotjà la 
Biblioteca Pública Municipal d'Elx. Hi tingué també 
l'estudi l'arquitecte Santiago Pérez i Aracil. Durant un cert 
temps, eixia d'aquí, en la Setmana Santa, la processó de 
les Mantilles, amb el pas de Sant Joan i la Mare de Déu. 
Feia uns deu anys que estava desocupada i en mal estat, 
amb envans caiguts i llibres i papers estesos pel terra de 
les cambres.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Abans d'abril del 1979, el propietari (el 
difunt Gómez i Brufal) tenia la intenció, segons deia, de 
conservar la casa i fins i tot cedir-la a l'Ajuntament per a 
algun ús cultural. Després d'aquest any se'n tornà arrere i 
els intents per a derrocar-la foren continuats des del 1980. 
Finalment, i per silenci administratiu amb denúncia de 
mora davant de l'Administració central, la casa fou 
derrocada. Es parlà en algun moment que la compraria 
l'Ajuntament per a destinar-la a Casa de la Festa (l'eterna i 
impossible Casa de la Festa d'Elx!), i s'hi van fer diverses 
gestions, però no s'arribà a res concret. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest edifici, conegut popularment com la casa de 
Gómez, era una casota de planta rectangular que constava 
de planta baixa i dos pisos. La coberta era de teula plana, 
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inclinada, a tres aigües, ja que originàriament l'edifici 
estava exempt per tres dels seus costats: al nord, al sud i a 
l'oest. Pel costat de llevant s'unia a la resta de l'illa de 
cases que tanca el llenç nord de la plaça de les Eres. La 
coberta, que buidava aigües als altres tres costats, tenia un 
ràfec pronunciat, amb permòdols de fusta i manises en el 
trasdós, adornat amb motius historicistes. Devers el 1967, 
l'edifici fou mutilat, en derrocar la crugia de ponent per a 
eixamplar l'antic portell de Granyana, fet carrer i dedicat a 
Manuel Gómez i Valdívia, que precisament també visqué 
en aquesta casa. La mutilació afectà la simetria espacial 
del prisma i suposà la desaparició d'un dels dos 
interessants miradors de fusta de la façana del sud, a més 
de la desaparició total de la façana de l'oest. Afectà, així 
mateix, la coberta, amb la desaparició de l'aiguavés de 
ponent, deixant l'edifici només a dues aigües. La façana 
del nord mirava a un frondós jardí, de gran interès, amb 
abundants espècies arbòries pròpies de la jardineria 
romàntica i modernista: araucàries, acàcies, palmeres de 
diversos tipus, etc. Originàriament, aquest jardí era un 
hort de palmeres, encara visible en els plànols d'Elx de 
meitat del segle XIX. També a final dels 60, el jardí fou 
destruït, els arbres arrancats i el terreny convertit en un 
solar que s'edificà posteriorment, tapant la façana del 
nord.  
La casa estava estructurada al voltant d'un eix central de 
simetria, amb un gran vestíbul en la planta baixa, amb 
arcs de mig punt, del qual eixia l'elegant escala que 
pujava als pisos. Les peces s'estructuraven al voltant d'un 
buit i un corredor centrat il·luminat per una gran 
claraboia. L'interior tenia uns magnífics efectes de llum. 
La façana principal mirava a la plaça de les Eres. A la 
planta noble hi havia tres grans obertures abalconades 
amb balcons de ferro forjat, i amb un mirador vuitcentesc 
superposat a cadascun dels balcons laterals. Damunt 
d'aquests, a la segona planta, (que corresponia a les 
golfes) hi havia tres finestres de dimensions més reduïdes. 
La superfície del mur era més important que la de les 
obertures i estava tractada amb estuc de color vermell, 
que simulava ser una fàbrica de rajola. Encerclant les 
portes i les finestres hi havia motllures d'escaiola, amb 
relleus d'un marcat caràcter historicista. El canaló 
horitzontal, adornat amb motius metàl·lics, i les dues 
baixants verticals, reforçaven la composició simètrica de 
la façana principal, l’única que arribà fins al 1982. 
 
CONTEXT 
 
La casa de Gómez estava al passeig de les Eres, vora el 
barri de les Illetes i el camí vell d'Alacant. Aquesta és una 
zona de transició entre la ciutat antiga i els parcs i els 
horts de palmeres del nord i de llevant del poble vell. A la 
mateixa plaça de les Eres (inclosa en part en el conjunt 
historicoartístic d'Elx del 1968) es troba el convent de 
Santa Llúcia, i per un costat s'hi aboca la torre de la 
Calaforra. A partir del 1936, el conjunt d'aquest plaça anà 
deteriorant-se, fins que en els anys 70 s'aixecaren els 
terribles edificis de 8 i 10 plantes que deixaren la casa de 
Gómez completament fora d'escala, malgrat haver estat 
fins aleshores l'edifici més alt de la plaça i el de major 
presència urbana. Especial significació per a l’espai urbà 
tenia aquesta gran altura (extraordinària en les cases 
tradicionals d'Elx) i el fet que tancàs el costat nord del 

passeig, ajudant en gran mesura a configurar un recinte 
tancat. 
 
TIPOLOGIA 
 
A la casa de Gómez s'arreplegaven molts dels elements 
formals de l'arquitectura de les cases nobiliàries de l'edat 
moderna, barrocs especialment. Tenia, així, el gran portal 
central d'entrada, un vestíbul o pati intermedi entre el 
carrer i l'habitatge, una clara simetria en tota la 
composició i obertures amb nombroses reixes molt 
treballades. També hi havia la divisió vertical en usos: 
planta baixa per a serveis, primer pis noble per als 
propietaris i, al segon pis, les golfes. L'ornamentació era 
abundant i remetia, sobretot pel que fa als elements de 
ferro, a les nombroses construccions senyorívoles que 
existiren a Elx. Sobre aquesta estructura bàsica es troben 
superposats altres elements de vocabularis posteriors, com 
ara la coberta de teula plana, el pronunciat ràfec (on 
s'utilitzen manises per la part de baix, igual que als 
balcons), la conversió en mirador dels dos balcons dels 
extrems, la presència de l'extens jardí posterior i l'estucat 
de colors vius de la façana, amb l'efecte de fàbrica de 
rajola. Aquests elements són propis de la burgesia del 
segle XIX i devien ser habituals arreu la governació 
d'Oriola. Assenyalem que en aquest edifici, pot ser pel fet 
d'estar superposats a un edifici preexistent, aquest 
llenguatge està tractat d'una forma més refinada d'allò que 
era habitual al segle XIX a Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
Tormo parla en la seua guia del País Valencià i de 
Múrcia, d'"una casa del segle XVIII de la família de Bru, 
enfront de la Mercè". Devia referir-se a la casa de Gómez 
(malgrat la diferència de nom), ja que la façana de llevant 
de la plaça era tota del convent, el sud de la plaça no ha 
estat mai tancat, i a ponent, l'edifici de la Mútua ja estava 
fet, mentre que dels altres no en destacava cap altre tant 
com aquest en una fotografia devers el 1900. L'obra 
major, el volum, les reixes i les baranes devien ser, doncs, 
del segle XVIII, segons Tormo. Durant el segle següent s'hi 
degueren afegir o reformar alguns elements, que donaren 
lloc, si més no, al ràfec, als miradors i a la pintura 
vermella de l'exterior. 
Segons acord de 21 de juliol del 1967, l'Ajuntament 
expropià un tros de 115 m2, 34 d'ells de l'edifici (és a dir 
tot el cos de ponent de la casa), a més d'un gran tros de 
jardí de 619 m2, i en formalitzà l'acta de pagament i de 
possessió El 16 de desembre. El motiu d'aquesta operació 
era fer la carretera d'entrada des d'Alacant que havia de 
travessar el barri dels Filadors, i l'ampliació del portell de 
Granyana. Devers el 1968 fou mutilada la casa en 
derrocar-se'n el cos de ponent; més tard s'edificà la part 
que restava de jardí posterior, cegant la façana del nord. 
El 1980 els propietaris demanaren l'enderroc del que 
restava dempeus. S'hi oposaren els cercles mínimament 
progressistes i culturals d'Elx, però, finalment, després 
que passàs un any i mig sense que l'Ajuntament aprovàs 
el Catàleg municipal d'edificis protegibles, van obtenir-ne 
la llicència d'enderroc per silenci administratiu. Al juliol 
del 1982 s'inicià l'enderroc de la casa de Gòmez, que 
aleshores ja s'havia convertit en un símbol de la protecció 
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dels edificis antics d'Elx. Se'n van desmuntar les teules de 
la coberta i se n'esbatanaren les fulles de les portes i de les 
finestres. A principi del mes d'agost estava ja tota la casa 
derrocada. La premsa d'Elx lliurà una batalla inútil, però 
d'una gran dignitat, per a la conservació de l'edifici. Hi 
van sorgir algunes protestes. I diuen que l'Ajuntament 
intentà per darrera vegada comprar-la. Aquesta 
destrucció, contestada per diversos grups i persones, i 
amb una forta repercussió en la premsa local, costà el 
càrrec al regidor d'urbanisme, segons es va dir, per 
pressumpta negligència; i fou motiu per a aprovar 
l'esmentat Catàleg d'edificis d'interès d'Elx que estava 
redactat des de desembre del 1980. Evidentment, ja no 
s'hi incloïa el solar de la casa de Gómez. Un periodista, 
quan s'enderrocava la casa, replegà una bonica anècdota 
relacionada amb la història de l'edifici: diu que quan el 
tenor Julián Gayarre baixà del tren, l'estava esperant a 
l'estació Manuel Gómez i Valdívia, el pare de Joan 
Gómez i Brufal, darrer propietari de la casa i personatge 
molt significat a Elx. Gómez i Valdívia portà Gayarre a sa 
casa. La dona de l'amfitrió es va asseure al piano, i amb 
les finestres obertes, i amb una gentada dempeus a la 
plaça de les Eres, el tenor cantà un fragment de Tristà i 
Isolda. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
No hem trobat cap referència a l'edifici en l'obra d'Ibarra, 
excessivament ocupat buscant testets. Tanmateix, les 
dades de la guia de Tormo, pel que fa a Elx, les degué 
facilitar (o contrastar, almenys) el mateix Ibarra. 
Suposem, doncs, que per al mateix Ibarra, la casa que ens 
ocupa mereixia ser destacada entre les nombroses 
edificacions senyorívoles que encara existien en l'Elx del 
1920. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, àlbum de targetes postals d'Elx; n'hi ha una de la 
plaça de les Eres des del sud, devers els anys 20. 
AME, NO, expedient que demanava l'enderroc dels anys 
1980, 1981 i 1982. 
AME, SG, expedients d'expropiació del 1967. 
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D-36 
DENOMINACIÓ: CONVENT DE MERCEDARIS DE SANTA 
LLÚCIA O DE LA MERCÈ (comprén, bàsicament, un 
bany àrab, una església gòtica i un claustre barroc; hi 
hagué una altra església barroca o neoclàssica) 
EMPLAÇAMENT:Plaça de les Eres de Santa Llúcia i 
carrer del Parador de Tadea (of. del Capità Lagier) 
AUTOR: Totes les intervencions anteriors al segle XVIII 
són d'autor anònim. En aquest segle hi ha constància 
de la intervenció dels arquitectes Vicent Cebrià i 
Joaquim Thomas i Sanz. En el segle XX hi ha 
inrtervingut l'arquitecte Antoni Serrano i Peral 
ÈPOCA: El bany àrab és anterior al 1270. L'església 
gòtica es del 1567 i la part barroca, de final del segle 
XVIII. El 1936 el conjunt patí greus danys, incloent-hi 
la crema de l'església barroca. El 1948 el que quedava 
dempeus fou reparat i reconstruït. 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquest convent està habitat actualment (1982) per la 
comunitat de religioses de Santa Clara (monges clarisses 
de l'Encarnació, de clausura). Les monges utilitzen el 
bany àrab com a magatzem d'andròmines diverses.* Part 
de l'església gòtica fou habilitada després del 1939 com a 
temple per al culte catòlic. A la part baixa d'allò que fou 
presbiteri hi ha una botiga, que abans fou habitatge, zones 
deshabitades i les taquilles de venda dels bitllets per a 
l'autobús de Santa Pola.* La part del jardí que no fou 
venuda i edificada els anys 1960-1970 continua sent 
hortet i jardí de les monges. El solar de l'església del segle 
XVIII fou venut, com tots els solars perimetrals de l'illa de 
cases, i ara són edificis d'habitatges de gran altura. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El convent i el seu solar són propietat eclesiàstica, de la 
comunitat de religioses. Aquest edifici i el seu jardí estan 
inclosos, amb menció explícita, dins el conjunt 
historicoartístic declarat per la Direcció General de Belles 
Arts per decret 191/1968 (DO693C) de 18 de gener 
(BOE, 05-02-1968). Les casetes de sota de l'actual cor i 
reracor de l'església (antic presbiteri) són de propietat 
privada i es degueren formar quan aquesta església deixà 
d'utilitzar-se amb la inauguració del nou temple, a l'altra 
cantonada de la plaça; pot ser també que siguen restes de 

                                                             
* S’ha de tenir en compte que açò fou escrit el 1982 
* Id. id. 
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l'ocupació del convent posterior a la desamortització de 
Mendizábal. Tot l'edifici es troba inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-
23. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El convent de Santa Llúcia fou un gran edifici dels frares 
mercedaris de Santa Eulari, de Barcelona, que tenia un 
hort i un jardí annexe, i del qual avui en dia només en 
resta una petita part. Tingué una església del final del 
barroc —pot ser, en part o totalment, neoclàssica— de 
grans dimensions, que estava en la cantonada del carrer 
de Sant Vicent i de la plaça de les Eres, amb la façana 
principal donant en aquesta última. Fou cremada poc 
abans de la Guerra d'Espanya per membres ignorants i 
fanatitzats de les forces republicanes. Durant la 
postguerra, les religioses propietàries del solar el van 
vendre. També van vendre gran part de l'hort i del jardí. I 
els promotors d'Elx hi van fer edificis d'habitatges de gran 
altura. Actualment, el convent ha quedat reduït a un 
edifici de tres plantes que forma la cantonada de la plaça 
de les Eres i del carrer del Parador de Tadea. Bàsicament 
el seu esquema és en ela, al vèrtex del qual està la torre de 
pedra picada de la primitiva església. A la part que mira 
cap al sud hi ha el que queda d'aquesta església, amb una 
portada renaixentista. A la part de l'edifici que mira a la 
plaça hi ha part de les cel·les de les monges i altres 
cambres del convent. Dins hi ha dos patis de reduïdes 
dimensions, un dels quals deu ser ben antic, ja que sota hi 
ha el bany àrab* que originà el convent de mercedaris. 
També hi ha un claustre de dues plantes, ben 
proporcionat, de dimensions força grans. Hi destaca 
l'escala barroca, annexa al claustre, que uneix les dues 
plantes i s'il·lumina amb una cúpula amb cupulí de teula 
àrab. Darrere dels patis hi ha més ales amb diverses 
dependències del convent i, més endarrere encara, hi ha el 
tros que queda del gran jardí i de l’hort, que ara forma un 
pati central d'illa. 
Considerats aïlladament, els elements més importants que 
resten a la vista, després de les nombroses i successives 
destrosses que ha patit el conjunt, són el bany àrab, 
l'església gòtica i el claustre barroc. 
 
CONTEXT 
 
El convent de la Mercè és el monument més complex 
d'Elx i el de major interès pels múltiples elements que 
conté, encara que no siga el més grandiós, paper que 
correspon a l'església de Santa Maria. Té un paper 
protagonista en la trama urbana immediatament extramurs 
(pel llevant de la vila) i la seua importància urbana és 
capital. Està envoltat per dues places, la de la Mercè i la 
de les Eres, cadascuna a un costat de l'antiga eixida cap a 
Alacant, places que estan configurades en gran mesura 
per aquest edifici. Molt prop hi ha les millors 
arquitectures burgeses de principi de segle, que anaren 
ocupant la Corredora i el vall. També s'hi troben propers 
l'església de Santa Maria i la Calaforra. Els edificis amb 
desmesurades altures construïts després del 1960 han 

                                                             
* Visitable després de la restauració, que habilità el bany com a 
museu. 

contribuït a una pèrdua de la imatge urbana, avui 
desafortunadament irrecuperable. 
 
BANY ÀRAB 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Al bany àrab, la part més antiga i més rara del convent, 
s'entra des del claustre, baixant per una escala que té vuit 
o nou escalons.* El conjunt del bany forma un rectangle 
de 9'5 x 11 m i consta de tres naus paral·leles cobertes 
amb voltes de canó, en les quals hi ha obertures que fan 
de lluernes. Aquestes obertures són lobulades en l'espai 
central i circulars en els laterals. En la volta de la nau més 
allunyada de l'entrada es conserven (si no han 
desaparegut, ja que anaven desprenent-se a poc a poc) 
pintures al fresc consistents en llaceries geomètriques de 
color vermell pintades damunt d'una capa d'estuc que, a 
causa de l'humitat, ha caigut en la majoria dels llocs, i en 
molts altres és prou tocar-la perquè caiga. 
 
CONTEXT 
 
El bany de la vila àrab estava extramurs, vora l'eixida cap 
a Alacant. Pel costat passava un braç de la sèquia Major, 
des d'on es proveïa d'aigua. Cap a llevant, el cementiri 
musulmà, que després fou de Santa Maria, s'allargava fins 
l'Alpuixarra. 
 
TIPOLOGIA 
 
Juntament amb la Calaforra (però amb l'inestimable mèrit 
de no haver estat tan destruït com aquella) aquest bany és 
el monument més antic de la ciutat, l'únic vestigi islàmic 
que resta a Elx i un dels pocs del País Valencià. 
Tanmateix, enfront de la celebritat local de la Calaforra, 
motiu d'orgull per al xovinisme local, encara que fos 
totalment destrossada amb les reformes del segle XIX, 
aquest bany, ben conservat, és completament desconegut 
a Elx i ignorat pels treballs assagístics o històrics que 
tracten d'assumptes islàmics.* En algun moment, més d'un 
ignorant s'atreví a proposar-ne l'enderroc, juntament amb 
el de tot el convent, per a fer cases de pisos. 
En lloc del bany de planta poligonal, amb un templet 
enmig i un espai únic, com ho és el de Girona i el de 
Ciutat de Mallorca, aquí trobem tres naus paral·leles 
cobertes amb voltes de canó, solució més pròxima al bany 
de l'Almirall de ciutat de València, encara que allí l'espai 
és més unitari per la presència de fines columnes i arcs de 
ferradura que separen els diferents espais; als d'Elx, 
aquesta missió la fan les gruixudes parets de maçoneria. 
Com en els altres casos citats, en els de l'Alhambra i en 
altres banys àrabs, la il·luminació devia ser aquí molt 
matisada i s'hi devia obtenir només amb forats al sostre, 
mai a les parets, encara que en una d'aquestes hi ha oberta 
una finestra. No tenim notícia que pervisquen, en cap altre 
lloc dels Països Catalans, pintures al fresc en banys àrabs; 
i aquestes són probablement originals.  
 

                                                             
* Açò s'escrivia el 1982. Més tard, amb l'obra de restauració, 
s'habilità una entrada independent des de la plaça de les Eres.  
* Hi ha diversos estudis publicats després del 1982.  
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ESGLÉSIA GÒTICA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquesta és la que fou la primitiva església dels 
mercedaris, però en l'actualitat està molt desfigurada, fins 
al punt que a l'interior, el gòtic no es veu enlloc. La planta 
és rectangular, de dimensions força reduïdes, i als peus de 
l'església, a la cantonada de la plaça de les Eres i del camí 
d'Alacant, hi havia una torre, de la qual només resten els 
dos primers cossos. El presbiteri actual es troba als peus 
de la primitiva església, i on hi havia el presbiteri, en 
l'antiga capçalera, es féu un entresolat i ara hi ha diverses 
botigues i habitatges en la part inferior, i el cor alt de les 
monges en la part superior. El sostre d'aquest cor és 
l'últim fragment de la primitiva coberta gòtica, una 
bellíssima volta amb una doble clau, on es manté encara 
bona part de la pintura al fresc; en una clau hi ha la 
llegenda "F. IOANE: FERRAÐZ. COME. AEDIF: 1567", 
i en l'altra hi ha l'escut de l'orde de la Mercè. La bona 
conservació d'aquest tros de volta probablement es deu al 
fet que durant molt de temps estigué amagada per un fals 
sostre d'escaiola. En la part exterior romanen els 
contraforts de la paret de migdia de la nau, totalment 
adossats a aquesta; també hi ha una formosa finestra de 
pedra calada, l'única que resta de totes les que pot ser 
tenia. També s’hi troba, en un estat lamentable de 
conservació des de fa dècades, la portada de Santa Llúcia, 
feta tota de pedra picada, amb dues columnes corínties i 
una fornícula amb la imatge de la santa i amb animals 
com grifs als dos costats. La pedra va erosionant-se a poc 
a poc i no es fa res per tal d'aturar la lenta destrucció de la 
portada i de la paret tota.* La resta de la coberta de la nau 
i de les capelles laterals, exceptuant la volta del presbiteri 
original que hem esmentat, ha desaparegut.  
 
CONTEXT 
 
Del conjunt del convent de la Mercè, destaca a l'exterior 
aquesta església, que tornà a ser posada en ús després de 
la destrucció de l'antiga església del segle XVIII, la venda 
del solar i la posterior edificació d’aquest. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquesta una església feta en temps del Renaixement, 
però en la qual hom seguia utilitzant esquemes formals i 
constructius del darrer gòtic. El resultat sorprén pel seu 
eclecticisme estilístic. La volta està datada en el 1567, i és 
un bon exemple del plateresc amb què acabava el gòtic 
isabelí del regne de Castella. La solució espacial, amb una 
sola nau, és pròpia d'arquitectures menors, de poca 
importància artística i cortesana que comptaven amb pocs 
recursos econòmics. Tipològicament —no quant a riquesa 
escultòrica i ornamental— és comparable a l'església de 
Sant Jaume d'Oriola, també d'una sola nau. El portal de 
Santa Llúcia i la finestra de pedra calada ofereixen una 
delicada composició renaixentista comparable, en un to 
menor, a la de l'església de l'Assumpció de Biar, del 1519. 
 

                                                             
* Aquesta portada es va restaurar després del 1982. 

CLAUSTRE 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El claustre del convent de la Mercè està adossat a 
l'església gòtica original, i vora aquest, hi ha dos patis de 
petites dimensions. La planta és quadrada i enmig hi ha 
un pou. A la planta baixa hi ha tres arcs de mig punt en 
cadascun dels costats, i entre aquests hi ha pilastres que 
pugen fins a la cornisa de remat. A la planta pis, i en 
correspondència amb aquests arcs, hi ha portes balconeres 
de grans dimensions amb arcs allindatats, que tenen 
davant un petit balcó amb barana de ferro. La mènsula 
central d'aquests balcons coincideix amb la clau dels arcs 
inferiors. La galeria baixa del claustre està completament 
oberta. L'ornamentació és continguda, totalment 
geomètrica, i està reduïda a la presència de motllures, 
estries, filets, pilastres, etc., sense ornaments florals ni 
vegetals, ni cartonatges, filacteris, núvols o volutes. 
Només és remarcable l'escut, amb les armes dels frares 
mercedaris, que es troba repetit als quatre costats. Vora el 
claustre hi ha una escala probablement de la mateixa 
època, que està il·luminada per un cupulí. La coberta és a 
quatre aigües i la teula és de ceràmica vitrificada. 
 
TIPOLOGIA 
 
El claustre és adscribible en part al neoclàssic, però les 
pervivències barroques hi són importants. El conjunt està 
perfectament ordenat, amb tres particions verticals a cada 
costat, gràcies a les pilastres que recorren tota l'altura. No 
res trenca l'austeritat de l'obra si no és l'escut dels 
mercedaris, que va repetint-se. La composició del 
claustre, amb els dos tipus d'obertura, les motllures i les 
mènsules, és totalment barroca. En el conjunt es nota la 
presència d'un arquitecte, pot ser de l'Acadèmia, 
coneixedor de les solucions arquitectòniques usuals en el 
segle XVIII, encara que hi apareixen molt matisades i són 
poc evidents, probablement pel tipus de client de què es 
tractava. Aquesta és una obra fonamental dins 
l'arquitectura d'Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
1154 
El geògraf àrab Al-Idrîsî, en descriure la vila d'Elx, parlà 
d'un bany que podria ser aquest. 
1270 
L'infant castellà Don Manuel donà un dels banys dels 
moros, el que estava a l'eixida d'Alacant, als frares 
mercedaris de Santa Eulari, de Barcelona, perquè 
construïssen un convent, el de Santa Llúcia o de la Mercè. 
Hi havia d'establir també un cementiri cristià. Aquest 
bany comptava amb la sèquia corresponent, segons 
assenyala la documentació municipal del 1431, citada per 
Gozálvez. 
1567 
Aquesta data, inscrita a la clau de la volta del presbiteri, 
és la que Sanz assenyala per a l'acabament de l'església. 
Arques diu que era comanador fra Joan Ramírez. Fuentes, 
més fantasiós, diu que aquest any es va fer una restauració 
del convent que consistia, segons ell, en una ampliació de 
l'edifici. 
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1585 
El 13 de desembre, el comanador de Santa Llúcia demanà 
al Consell que separàs la sèquia que passava vora el 
convent per tal de "poder edificar amb perfecció la capella 
de Sant Joan del Laterà". 
1587 
Gozálvez dóna aquesta data per a algunes capelles, 
posteriors a la construcció inicial, avui desaparegudes. 
1708 
Fuentes diu que es restaurà el convent segons projectes 
iniciats aquest any. 
1782 
Aquest any s'inicià la construcció de la segona església 
dels mercedaris, a l'encreuament del carrer de Sant Vicent 
i de la plaça de les Eres. La primera pedra fou posada el 
29 de juny pel mercedari fra Martí de Torres, natural 
d'Elx, exgeneral de l'orde. La nova església, que substituïa 
el primitiu temple gòtic, fou sufragada per ell mateix. 
Segons Gozálvez, el frare vingué acompanyat per 
l'arquitecte Vicent Cebrià, membre de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Carles de València.  
Aquest mateix any, Arques Jover escrigué una Notícia de 
l'església vella del convent de Santa Llúcia de la vila 
d'Elx, Orde de Nostra Senyora de la Mercè, i d'allò que 
dintre d'ella es conté, citada per Ramos.  
1796 
S'acabaren les obres de la nova església, la qual fou 
beneïda el 27 de febrer per fra Pere Viel, provincial de 
València. 
Encara que Arques Jover, el 1782, ja citava un claustre, 
"petit, però curiós", suposem que l'obra del claustre 
descrit adés devia estar lligada a la construcció de la nova 
església, entre el 1782 i el 1796. Podria ser que l'autor 
d'aquest claustre fos el mateix Vicent Cebrià, que ho fou 
de l'església. Tanmateix, Joaquim Thomàs i Sanz, el 
1798, es declara autor d'aquest convent, sense assenyalar 
de quina part parla. ¿Pot ser es tractava del claustre? 
1797 
Es féu un projecte de reforma de l'angle sud-oest de la 
façana del convent, que no es va portar a terme. Segons 
Gozálvez, l'autor fou un arquitecte, pot ser el mateix 
Vicent Cebrià. Aquest projecte de nova alineació de la 
façana regularitzava l'espai públic i endreçava la façana 
de l'antiga església i de la torre, cosa que destruïa la 
fàbrica gòtica. 
1798 
Hi ha una sol·licitud titulada "Convent d'Elx", de 
l'arquitecte Joaquim Thomàs i Sanz, aprovada el 8 de 
maig del 1798 (AASC, A-5, E-4, A-10). Pot ser que 
aquesta notícia es referesca a l'obtenció d'un títol o al 
vistiplau de l'Acadèmia a un projecte. 
1799 
Amb data del 4 de març, el Rvdm. P. Provincial dels 
Mercedaris, s'adreçà a l'Acadèmia de Sant Carles amb 
motiu d'una "taxació dels plànols de Santa Llúcia, a Elx" 
(AASC, llig. 69, exp. 160). Pot ser que aquesta notícia 
estiga referida al treball de Tomhàs i Sanz aprovat l'any 
anterior per l'Acadèmia. 
1829 
Els forts terratrèmols del 21 de març deixaren "la façana 
del convent plena de clivells per tots els costats", segons 
l'informe de l'arquitecte que hi féu el reconeixement dels 
danys. 

1835 
Desamortització de Mendizábal. Els mercedaris foren 
exclaustrats i l'església i el convent foren incautats per 
l'Estat. Els anys següents, el convent s'utilitzà per a 
instal·lar-hi l'administració de rendes i correus i un 
col·legi d'humanitats. 
1837 
En capítol del 14 de juny, l'Ajuntament acordà que el 
convent de la Mercè fos destinat a l'administració de 
rendes i correus. El 17 de novembre s'acordà que es 
pesassen les campanes dels convents suprimits i, en dos 
carros, les van portar a Alacant. 
1838 
En capítol del 14 de juny, l'Ajuntament, com que trobava 
lleig el campanar del convent de la Mercè, ja que diu que 
estava trencat i hi mancaven pedres del remat, a més del 
perill que tenia, instruí l'expedient per a derrocar els dos 
cossos superiors, i el va fer desaparèixer com a tal torre. 
En capítol del 31 d'agost, l'Ajuntament acordà demanar 
permís a la "Junta d'enagenació d'edificis dels convents 
suprimits" perquè Pascual Caracena hi posàs un col·legi 
d'humanitats. En capítol del 28 de setembre es va veure 
l'autorització de la Junta. 
1843 
D'aquest any fou la cessió del convent de mercedaris a 
l'Ajuntament, segons s'exhibí en l'escriptura de permuta. 
En aquesta escriptura constava que el convent estava 
limitat "per llevant per la posada de la Porta d'Alacant i 
altres cases; per ponent, per la plaça de la Mercè; pel 
nord, pel carrer de Sant Vicent, i pel migdia, a la part 
baixa de l'edifici, per cases que foren església vella de la 
Mercè, i a la part alta, pel carrer".  
1846 
A l'agost d'aquest any es tancà el col·legi d'humanitats 
que Pascual Caracena tenia establert al convent. 
1853 
Amb la fortíssima tempesta d'aquest any s'arruïnà 
l'església de les monges de Santa Clara, les quals foren 
traslladades al convent que havia estat dels mercedaris. 
Des d'aleshores, els usos diversos que havia tingut 
l'edifici (teatre, escoles, oficines, etc.) passà a tenir-los el 
convent de l'Encarnació, situat on ara es troba la Glorieta. 
El 12 de desembre quedaren sota tutela de l'Ajuntament 
les importants biblioteques dels convents desamortitzats 
dels mercedaris i dels franciscans. El motiu que es donà 
per a aquesta apropiació fou que va caure un tros del 
trespol de la cambra on era la biblioteca dels mercedaris, 
volent fer veure que els llibres no hi estaven segurs. Com 
sol passar, fou pitjor el remei que la malaltia, ja que, 
encara que es féu un inventari per triplicat abans 
d'entregar els llibres i documents, tot el material es quedà 
a la casa del secretari fins habilitar el saló de l'Ajuntament 
on havia de col·locar-se. La conseqüencia fou, com 
comenta irònic Ibarra, que així s'explica "l'existència dels 
llibres de major mèrit, procedents dels frares, en moltes 
biblioteques particulars d'Elx". 
1854 
En capítol del 6 de febrer, l'Ajuntament veié la sol·licitud 
presentada per la comunitat de religioses de Santa Clara, 
on s'exposava l'estat de ruïna del seu convent, dictaminat 
per l'enginyer civil de la província. Les monges acudien a 
l'Ajuntament, com a patró que era de la comunitat, perquè 
els concedís en propietat el convent de la Mercè, amb el 
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temple i totes les obres que pertanyien a l'edifici. A canvi, 
la comunitat donaria el convent de la Corredora. Ibarra 
diu que la discussió d'aquest paper fou animada i 
detinguda. Encara que el Consistori era conscient que 
n'eixia perjudicat, "atesa la solidesa i la capacitat de 
l'exconvent de la Mercè i el seu formós temple", accedí al 
canvi, ja que "no li treia prou profit a l'edifici i les escoles 
superior i d'instrucció primària i elemental de Santa Maria 
podrien habilitar-se en el de profundis i en el refectori del 
convent de Santa Clara, encara que havia de derrocar-se 
gairebé tot l'edifici". La permuta s'acceptà per unanimitat 
dels 14 regidors, els quals eren els "primers contribuents, 
segons l'ordre de les quotes que paguen per 
contribucions"; és a dir, els catorze homes més rics del 
poble. La corporació trobà que "era innecessària la 
valoració dels dos immobles, ja que la Municipalitat, en 
aquest negoci, només tracta d'exercir una acte de 
beneficència, no un contracte lucratiu". La decisió es va 
fer pública per ban del 7 de febrer, l'autorització per a la 
permuta del ministre de la Governació es llegí en capítol 
del 18 de maig, i l'escriptura de permuta es féu el 27 de 
maig. Una persona d'Elx, anònima pel que sembla, donà 
els diners que calia per a condicionar a les monges el 
convent. 
1917 
El 21 d'abril Ibarra consigna la troballa al convent d'una 
escultura que figurava el cap del rei Jaume II. 
1918 
Ibarra diu que el 27 d'abril les monges vengueren dues 
cornucòpies. 
1919 
El 9 de setembre fou venut "un altar antic del convent de 
la Mercè", diu Ibarra. 
1936 
El convent fou saquejat i les obres d’art destrossades i 
cremades. L'església edificada per Vicent Cebrià a la 
cantonada del carrer de Sant Vicent i de la plaça de les 
Eres va desaparéixer. Gent fanàtica i bestial fou 
responsable de la desaparició dels cinc edificis religiosos 
més importants d'Elx i d'una infinitat d'obres d'art i 
d'objectes antics de gran valor. 
1947 
Datades en maig hi ha les plantes del "projecte de 
reconstrucció, reforma i ampliació del convent de 
religioses clarisses d'Elx", fet per l'arquitecte Antoni 
Serrano i Peral. Els alçats del projecte estan datats en juny 
del 1948. Amb aquesta obra quedava una gran part del 
solar disponible per a edificar habitatges i es 
condicionava per dins i per fora l'antiga església per a 
celebrar culte catòlic. 
1972 
El 21 de setembre, directament i també a través del 
govern civil, el conseller provincial de Belles Arts es va 
dirigir a l'alcalde referint-se a una notícia de premsa que 
"li feia saber" la possible venda del convent de la Mercè, i 
li recordava els elements arquitectònics d'interès que s'hi 
conservaven i la declaració monumental que afectava 
l'immoble. Acabava demanant que prengués mesures 
perquè "aquestes restes no patesquen deteriorament ni 
minva". El 28 de setembre, la Comissió Municipal 
Permanent prengué en consideració aquestes advertències 
i assegurà que no es faria cap obra sense l'autorització de 
la Direcció General de Belles Arts (DGBA) i de 

l'Ajuntament. Tanmateix, el 27 d'octubre, el mateix 
Ajuntament sol·licità traslladar una part del convent i 
derrocar-ne la resta per a fer un nou edifici al solar. 
1973 
El 13 de març, la DGBA contestà a l'Ajuntament sobre 
"un trasllat d'objectes artístics sol·licitat per aquest". En 
opinió de l'organisme estatal, no era procedent el trasllat 
que s'hi proposava, ja que suposaria un deteriorament 
considerable (si no una pèrdua) dels elements 
arquitectònics i decoratius que es pretenien salvaguardar. 
En qualsevol cas, demanà una documentació completa de 
l'edifici existent i del que es pretenia fer (!). Cal recordar 
que aquells anys foren els de la redacció i l'aplicació del 
Pla general del 1970, que rebaixà en dues les plantes 
edificables als carrers d'Elx i que originà un boom 
exagerat de la construcció immobiliària i de l'especulació 
dinerària a Elx. 
1974 
El 22 de novembre, el delegat ministerial sol·licità un 
informe de l'Ajuntament sobre la conveniència de reparar 
el convent, segons havia demanat la mare abadessa. 
L'Ajuntament, aparentment preocupat, contestà dient que 
calia que el Govern posàs fi als greus danys del convent: 
humitat del bany àrab, desaparició de les pintures i erosió 
de la pedra de la façana. Aquestes mesures, demanades 
des de fa seixanta anys per l'opinió pública, no s'han pres 
mai, i l'antic convent dels mercedaris segueix desfent-se a 
poc a poc.* 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Els done i els atorgue els banys vells, que són a la porta 
de la Calaforra, amb el fossar dels moros, que és de l'ús 
dels dits banys, en el camí de la porta d'Alacant, de tal 
manera que facen en els banys una capella on diguen 
missa cada dia i que la servesquen ells, i que facen el seu 
ofici. I vull que el fossar dels cristians siga en aquell lloc." 

INFANT DON JUAN MANUEL (1270) 
 
"El seu temple [del convent dels mercedaris] està molt 
ben acabat i segons s'acabà en el 1567. [...] Té molts 
sepulcres principals, tenint els senyors d'ells tan 
adornades les seues capelles i tan ben posades de retaules, 
que imagine que l'orde no deu tenir-ne d’altre tal com 
aquest." 

CRISTÒFOL SANZ (1621) 
 
"El claustre, encara que petit, és molt curiós, amb una 
cisterna enmig, d'aigua pluvial, puix que en aquesta vila 
no n'hi ha cap altra, de dolça [...]. En el refectori hi ha una 
altra cisterna de la mateixa aigua del cel perquè no en 
manque en temps d'esterilitat.[...] L'església és gran i molt 
curiosa, molt folgada per la plaça que té en la testera i ara 
s'hi fa una torre per a les campanes. Té un sagrari llavorat 
amb molta cura. L'altar major era de pedra, com també 
tota l'església amb les seues voltes; al nínxol principal 
estava la imatge de la Nostra Senyora i, als costats, Santa 
Llúcia i Santa Àgata. Després, els quatre evangelistes de 
pedra, que encara estan pels racons de la cambra de les 
esteres. [...] L'altar major estava en alt i s'hi pujava per 
unes grades de 6 o 8 escalons, amb la seua barana de 
                                                             
* Després del 1982 s’hi han fet diverses obres de reparació. 
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ferro. Els altars col·laterals de la Salut i del Rosari 
estaven separats pel presbiteri. [...] L'església no observa 
cap dels cinc ordres de l'arquitectura; és un compost rar, 
no té cornisa. Uns pilars-columnes, nugats amb els seus 
murets, i un capitell sense ordre dóna arrancament a les 
voltes per igual en la nau i en la volta de quadrant 
d'esfera.[...] 
Es va discutir el lloc de la nova església, es dubtava de 
fer-la entre l'església antiga i el parador de la porta 
d'Alacant, o des de migdia a tramuntana. [...] Els més 
foren del parer que era millor el lloc que hi havia a la 
porta dels Carros, entre el convent i el nou carrer obert 
per al nou barri que estan establint els clergues, car té una 
gran plaça davant i un carrer al costat [...]. Aquest lloc es 
determinà amb el propòsit de fer-hi una església d'una 
nau, sense creuer. [...] El dia 10 [de juny del 1782] es 
començaren a derrocar les cavalleries i les palmeres que 
hi havia, i el dia 13 es començaren a obrir els fonaments, i 
hi posà la primera pedra fra Martí de Torres el dia 30 de 
juny. Sota la pedra col·locà una ampolla amb unes 
monedes i una inscripció commemorativa d'aquell acte." 

ARQUES JOVER (1782) 
 
"Hi hagué a Elx un col·legi d'humanitats establert al 
setembre del 1838, en virtut d'una reial ordre, objectiu per 
al qual cedí el Govern el convent de la Mercè. [...] 
Comptava l'establiment amb 33 col·legials interns, 7 de 
migpensionistes i 74 d'externs. [...] Aquest col·legi estava 
incorporat a la Universitat Literària de València per als 
efectes acadèmics. En l'actualitat ha quedat reduït a un 
institut de segona classe. [...] A l'església del convent de 
la Mercè, celebren missa diàriament els catedràtics de 
l'institut, per al públic i per als deixebles." 

PASQUAL MADOZ (1845-1850) 
 
"[...] deu correspondre al temps aquest [1567] una bella 
portada, rica en ornamentació del gust del Renaixement 
[...]." 

JAVIER FUENTES I PONTE (1887) 
 
"El 1564 fou construït l'antic edifici de l'església, senzill 
en la seua construcció, encara que sòlid i d'aspecte sever. 
No té creuer ni cúpula. Sempre se'l va titular de Santa 
Llúcia. [...] Encara té la portada, al costat sud de l'edifici, 
amb entrada per la plaça de la Mercè, anomenada 
antigament de Santa Llúcia. L'interior està avui dividit i 
destinat a habitatges particulars. [...] La façana és de molt 
bon gust arquitectònic, renaixentista, únic exemplar que 
queda a Elx del segle XVI. Llàstima que estiga tan 
estropellada. Mereix conservar-se. [...] L'actual església 
fou començada el 1782. El retaule central és sumptuós i 
de talla daurada. En un cambril està la imatge de la Mare 
de Déu de la Mercè. Només té una trona i no té creuer. La 
nau té sis capelles a cada costat. La primera de la dreta fa 
avui de sagristia de l'església. Més a l'interior es conserva 
l'antiga sagristia del convent, espaiosa i ben moblada. [...] 
Hi ha pintures sobre taula del segle XVI, excel·lents, i 
també un quadre de Vicent López, que és una joia. Hi ha 
altres llenços (alguns també de López), escultures, altars 
barrocs i làpides sepulcrals per terra. [...] El cor alt és 
espaiós i clar. Tenia un cadiram de noguera, en dos 
cossos, amb cinquanta seients [...]. Lamente no poder 
descriure l'interior del convent [...]." 

PERE IBARRA I RUIZ (1895) 
 
"La portada és de ple Renaixement." 

ELIES TORMO (1923) 
 

"Un dels millors monuments que hi ha a Elx és la porta de 
l'antiquíssima església de Santa Llúcia, contigua al 
convent de la Mercè, magnífica mostra del Renaixement 
pur, sense les mixtificacions que hi introduí després 
l'escola italiana. [...] El fris que adorna la part superior és 
d'una gran elegància i sobre aquest hi ha una fornícula 
que conté una imatge de Santa Llúcia. [...] Una dada 
curiosa és la manca de correspondència entre la bellesa i 
el mèrit de la portada i l'extraordinària senzillesa de la 
resta de l'edifici, on no hi ha cap ornament. És probable 
que tot açò obeís a la manca de mitjans econòmics, com 
també la dolenta qualitat dels materials emprats en la 
construcció, causa de la rapidíssima destrucció. [...] Vet 
aquí l'únic exemplar del Renaixement que resta a Elx. Un 
abandó inconcebible ha permès que s'haja destruït gairebé 
del tot: la part baixa ha desaparegut; en la clau de l'arc hi 
ha senyals de destrucció, les columnes estan molt 
deteriorades en la part inferior —on ha desaparegut 
l'estriat—, la imatge de Santa Llúcia —encara que millor 
conservada— també ha patit l'acció del temps, per tots els 
llocs hi ha clivells. [...] En bé d'Elx importa no ja 
conservar, sinó restaurar prestament aquesta joia 
arquitectònica i acudir d'immediat amb els mitjans 
precisos a evitar-ne la desaparició. Entre les diverses 
autoritats, les municipals són les primeres que han de 
mediar en aquest assumpte, de gran importància artística. 
[...] Les pedres venerables, destruïdes pel temps i 
abandonades pels homes, han vist quatre segles de la 
nostra història [...]. Bé mereixen l'acord del nostre Consell 
per a restaurar-les. [...] Amb això, la generació present 
adquirirà el guardó de poder llegar a les venidores allò 
que les anteriors no van saber conservar." 

ELCHE (1928) 
 
"Un vestigi d'aquella època [segle XVIII] és una escultura 
feta amb fusta de palmera que representava el rostre d'un 
mercedari, que fou trobada en una cripta de l'església de 
Sant Josep [?] vora el cementiri del convent, i que podria 
ser de Fra Martí de Torres." 

ALEXANDRE RAMOS I FOLQUÉS (1970) 
 

"La volta cobreix actualment una sala de 8'84 m 
d'amplària i 6'75 m de longitud. La paret oriental 
d'aquesta cambra va pertànyer a l'absis de l'església. La 
volta és de creueria i el seu esquelet es compon de 
múltiples nervis que es creuen, unint-se en set florons, uns 
decorats amb relleus vegetals i uns altres geomètrics. Del 
floró central ixen deu nervis: sis van a florons secundaris, 
i els altres quatre van a descansar sobre mènsules [...]." 

MANUELA ANDREU I ALTRES (1974) 
 
"Dintre del convent de la Mercè es troben uns banys 
probablement taifes formats per tres naus de planta 
tendent al quadrat, coberts amb volta calada amb cilindres 
i veneres i recolzades en pilars [?]. D'aquestes, la de més a 
l'interior conserva encara part dels seus estucs de llaceria 
en vermell, que en l'actualitat es troben en tan mal estat de 
conservació a causa de l'humitat, probablement pel seu 



 53 

nivell més baix que el del carrer, que aquest Ajuntament 
té por que en poc temps puga arribar a desaparéixer, la 
qual cosa significaria una pèrdua important no sols per a 
Elx, sinó per a l'art espanyol." 

AJUNTAMENT D'ELX 
(1974, demanant diners per a reparar el convent, després 

que l’Estat denegàs l’enderroc)  
 
"Els banys del convent, conservats avui en bon estat dins 
de l'edifici, consten de tres naus paral·leles, cobertes de 
volta, amb tragallums circulars i lobulars. [...] En conjunt 
formen un rectangle de 9'5 x 11 m. [...] La nau més 
allunyada de l'entrada és la que millor conserva en la capa 
d'estuc llaceries geomètriques en vermell [...]. El 
cementiri musulmà, seguint el costum àrab, estava 
extramurs, vora el camí que eixia de la porta principal de 
la muralla. [...] Aquesta formosa església fou possible 
gràcies a la munificiència de les famílies adinerades de la 
ciutat, patrons de cadascuna de les capelles laterals, on 
rebien sepultura els Ortís de Rodrigo, Ortís de Jaume, 
Sentpere, Escamella, Llanos, Torres, Mollans i Martí, 
Pomares de Ferrera [...]." 

VICENT GOZÁLVEZ I PÉREZ (1976) 
 
"L'església gòtica és d'una sola nau, amb capelles entre 
contraforts i voltes [...]. Correspon a aqueix grup 
d'esglésies gòtiques valencianes alçades ja en ple segle 
XVI, i on trobem elements renaixentistes —Castalla, 
Xàbia, Saix— [...] El primer tram del mur de l'epístola 
presenta una portada que s'organitza en un únic cos al 
voltant d'un ingrés en arc de mig punt recolzat 
directament en pilars i flanquejat per columnes corínties 
de fort estriat i basament, que suporten un entaulament 
continu. [...] Els carcanyols estan decorats amb escuts 
dels mercedaris. [...] Coronant el conjunt hi ha sobre 
l'entaulament una fornícula coronada per un frontó curvat, 
que allotja la imatge de Santa Llúcia; als seus costats, dos 
grotescs fan com si fossen volutes. [...] [Aquesta portada] 
s'ha vingut relacionant amb [el regne de] Castella pels 
elements decoratius i per l’organització. Tanmateix, 
sembla més aïna derivar de les portades que Inglés va fer 
a Oriola." 

RAFAEL NAVARRO I MALLEBRERA (1980) 
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1.280 inf.] 
 
Convent de la Mercè, façana a la plaça de les Eres o de 
Santa Llúcia, re-dissenyada per l'arquitecte A. Serrano i 
Peral després del 1939. Fotografia del 1979. [p. 1.280 
sup.] 
 
Convent de la Mercè. Detall de les restes de la torre. 
Fotografia del 1977. [p. 1.281 inf.] 
 
Convent de la Mercè, façana de l'església 
goticorenaixentista, molt mutilada i degradada. Fotografia 
del 1977. [p. 1.281 sup.] 
 
Convent de la Mercè, portada renaixentista de l'església. 
Revista Elche, núm. 59, 09-09-1928. [p. 1.282 inf.] 
 
Convent de la Mercè, portada renaixentista de l'església. 
Fotografia del 1977. [p. 1.282 sup.] 
 
Convent de la Mercè, església goticorenaixentista, carrer 
del Capità Lagier (carrer del Parador de Tadea). Detall de 
l'exterior de l'església, amb el portal renaixentista. 
Fotografia del 1977. [p. 1.283 inf.] 
 

Convent de la Mercè, església goticorenaixentista, carrer 
del Capità Lagier (carrer del Parador de Tadea). Detall de 
l'última rosassa que queda sense tapiar. El buit el·líptic de 
la dreta, obert diagonalment en el mur, il·luminava l'altar 
major, artifici barroc de construcció molt posterior a 
l'església. Fotografia del 1977. [p. 1.283 sup.] 
 
Detall de la portada de Santa Llúcia, entrada a l'església 
gòtica del convent. S'hi veuen els escuts de l'ordre 
catalana i el bellíssim baix relleu sota la cornisa, encara 
en bon estat de conservació. Aquesta joia renaixentista 
s'està caent a trossos des de fa dècades, sense que ningú 
faça res per a evitar-ho. Fotografia del 1982. [p. 1.284]  
 
Convent de la Mercè, església goticorenaixentista. Detall 
de la formosa volta gòtica tardana. Fotografia del 1977, 
per Andreu Castillejos. [p. 1.285] 
 
Convent de la Mercè, església goticorenaixentista. Detall 
de la volta gòtica: en la clau hi ha l'escut dels mercedaris; 
se'n conserven encara els colors, gràcies que l’obra 
estigué oculta sota un celras a l'altura de la ratlla que es 
veu a la paret. Probablement per tal motiu els capitells 
d'on ixen els nervis de la volta estan mutilats. A l’esquerra 
encara queden restes del retaule de l'altar major. 
Fotografia del 1977, per Andreu Castillejos. [p. 1.286] 
 
Convent de la Mercè, plaça de les Eres o de Santa Llúcia. 
Claustre. Fotografies del 1977. [p. 1.287] 
 
Convent de la Mercè, plaça de les Eres o de Santa Llúcia. 
Claustre. Fotografies del 1977. [p. 1.288] 
 
Convent de la Mercè, plaça de les Eres o de Santa Llúcia. 
Petit pati sota el qual es troba el bany àrab; es pot veure 
com es van cegar les claraboies del sostre d'aquest. 
Fotografia del 1977. [p. 1.289 inf.] 
 
Convent de la Mercè, plaça de les Eres o de Santa Llúcia. 
Detall de l'acabament superior del claustre i de la 
llanterna de l'escala. Fotografies del 1977. [p. 1.289 sup.] 
 
Convent de la Mercè, vista dels terrats. Fotografia del 
1977. [p. 1.290, sup.]: 
A.  Restes de la volta gòtica (capçalera de l'antiga 
església). 
B. Fragment de l'antiga església, oberta al culte després 
del 1939. 
C. Restes del jardí del convent. 
D. Llanterna de l'escala. 
E. Claustre. 
F. Pati sota el qual es troba el bany àrab. 
G. Cos del convent que mira a la plaça de les Eres. 

 
Convent de la Mercè. Detall del claustre barroc, del pati 
del bany àrab i de la llanterna de l'escala. Fotografia del 
1977. [p. 1.290 inf.] 
 
Convent de la Mercè. Claustre. Fotografia del 1977. [p. 
1.291 sup.] 
 
Convent de la Mercè. Llanterna de l'escala principal, 
annexa al claustre. Fotografia del 1977. [p. 1.291 inf.] 
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D-37 
DENOMINACIÓ: CARRER DEL PARADOR DE TADEA (OF. 
DEL CAPITÀ LAGIER) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Parador de Tadea és l'antiga eixida de la vila 
d'Elx en direcció a Alacant. Va de ponent a llevant i 
comença justament entre les places de la Mercè i de les 
Eres; s'acaba en l'Alpuixarra, on abans tot eren horts de 
palmeres i el camí doblava —pel carrer de la Porta 
d'Alacant— cap al nord, a buscar els camins dels Molins i 
de Candalix. Aquest carrer tingué molt trànsit i molta 
importància arquitectònica. Estava marcat, evidentment, 
pel convent dels mercedaris, l'església vella del qual 
donava al carrer aquest, amb la portada renaixentista de 
Santa Llúcia. Segons Ramos, abans de fer el cementiri 
parroquial al nord de l'església de Santa Maria, 
s'acostumava a soterrar els morts cristians al cementiri 
que hi havia vora el convent de la Mercè, cap a la Porta 
d'Alacant; quan l'infant Don Juan Manuel donà als 
mercedaris el bany i el fossar musulmans fou amb la 
condició que hi establissen el cementiri cristià. Ibarra, 
tanmateix, data el cementiri de la parròquia de Santa 
Maria en el segle XV, però deu ser sempre el mateix, i 
devia estar en el terreny del convent que ara forma una 
illa de cases. Pot ser que aquest cementiri estigués entre 
l'església vella i el parador de Tadea, ja que, a la 
cantonada d'aquest carrer amb el de la Porta d'Alacant, hi 
havia un parador de carros, alfòndec o fonda, establert en 
el segle XVI, i les restes del qual han arribat fins al 1982. 
Segons Gozálvez, aquest carrer —que anomena de Santa 
Llúcia o del "Mesón"— es configurà durant el segle XVI. 
 
TOPONÍMIA 
 
Aquest carrer era tradicionalment el del Parador —o 
Alfòndec— de Tadea, topònim originat per la històrica 
fonda que contribuí a definir la via. Després se li digué 
del Capità Lagier. El 24 de maig del 1956, l'Ajuntament 
acordà dedicar-lo al Papa Pius XII (Roma 1876 – 
Castelgandolfo 1958), que feia 80 anys. El 1979 se li 
tornà el nom del capità Lagier (Alacant 1821 – Elx ?), 
marí, polític i escriptor que col·laborà en la revolució del 
1868. Fou liberal, escrigué llibres i articles periodístics i 
arribà a ser alcalde d'Elx. Segons la GERV, fou un dels 
polítics alacantins més destacats del segle XIX. 
 
CRONOLOGIA 
 
1561 
Segons Ramos, aquest any es demanà permís al bisbe per 
a fer un parador de carros —que després seria la fonda de 
Tadea— "al solar del cementiri musulmà que hi havia 
vora el convent de la Mercè". 
1738 
Per tal d'alleujar els veïns de les contínues molèsties "que 
de temps patien per haver d'allotjar els soldats de 
cavalleria, projectà la vila llogar l'espaiós alberg del 
Vicari, al cantó del Portal d'Alacant, on podrien allotjar-se 
les quatre companyies de què es composava l'esquadró 

del regiment d'Alcàntara, que aleshores es trobava en la 
població". 
1855 
Segons Ramos, una tal Tadea Pla començà les obres d'un 
parador, les façanes del qual miraven a migdia i a llevant. 
1857 
Segons Ramos, aquest any "es féu un magnífic altar a la 
Mare de Déu, on hi ha la capella o oratori de la posada 
d'Alacant, amb la patrona, perfectament il·luminat". 
1904 
El 27 d'agost l'Ajuntament acordà anomenar aquest carrer 
del Capità Lagier. 
1922 
Segons Ibarra, aquest any se li estaven posant les voravies 
al carrer i el 4 d'abril, segons el mateix Ibarra, fou posada 
una imatge de la Mare de Déu al cantó de la Porta 
d'Alacant. Aquest era un altar fet amb manises, que 
representava l'Assumpta, al qual posaven vasos amb flors 
i cobertors blancs els dies que hi havia processó. Ha estat 
a les cases que feien cantó amb el carrer de la Porta 
d'Alacant, on estava el Parador de Tadea, fins al 1982.  
1982 
S'enderroquen les dues cases de planta baixa i pis, que 
constituïen la darrera resta del parador de Tadea, per a 
fer-hi construccions noves de sis plantes. Aquestes cases, 
refetes en part en el segle XVIII i molt reconstruïdes en el 
XIX, tenien ferros barrocs en la part de darrere i l'altar de 
la Mare de Deú de l'Assumpció que hem citat adés. Els 
promotors havien de reposar al seu lloc aquests ferros i 
l'altar de l'Assumpta. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GERV, vol. 6, p. 111. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad... 
IBARRA, P.: Historia..., p. 102. 
—Elche..., p. 165. 
Nueva Illice, núm. 494, 15-01-1922. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 130, 182 i 596-599. 
—La Industria..., p. 168 i 172. 
 
Carrer del Capità Lagier (del Parador de Tadea), vista cap 
a ponent. Aquesta era l'eixida principal de la vila en 
direcció a Alacant. Al fons hi ha la Calaforra i l'església 
de Santa Maria. Fotografia del 1979. [p. 1.294] 
 
 
D-38 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Parador de Tadea (of. del 
Capità Lagier), núm. 7  
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910* 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha oficines, i als pisos, habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El planejament vigent permet duplicar 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 
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el número de plantes. Edifici inclòs dins el Catàleg 
municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-
24. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Casa de planta baixa, dues plantes de pisos i una torreta al 
costat de ponent. Al primer pis hi ha un mirador en el 
centre de la façana, que al segon pis es converteix en un 
balcó amb barana d'obra. Les grans dimensions i els 
materials amb què està construït el converteixen en 
l'element dominant de l'edifici. A cada costat d'aquest 
mirador, a les dues plantes, hi ha balcons amb barana de 
ferro, de formes molt simplificades. Les llindes de les 
portes estan adornades amb barres verticals, fulles i 
algunes motllures. Hi destaquen, dalt dels pilarets que 
suporten la barana del terrat, gerrots de ceràmica 
vitrificada. Al portal d'entrada —i probablement a tots els 
pisos— hi ha paraments xapats amb manises. La façana 
és de color ocre. 
 
CONTEXT 
 
Aquest carrer, que antigament comunicava Elx i Alacant, 
eixia de la porta de la Calaforra, passava per davant del 
convent de mercedaris i, en arribar a l'Alpuixarra, doblava 
cap al nord. És un conjunt urbà actualment molt 
deteriorat. La major part dels edificis han estat renovats 
durant els anys 60 i 70 i la presència del convent de 
mercedaris —malgrat la seua importància— no ha posat 
fre a la desmesura. Aprofitant l'amplària dels carrers, es 
dispararen cap amunt i cap a fora les altures, els 
voladissos i els miradors. Açò, i la dolenta arquitectura 
que s'hi féu, ha originat un espai urbà vulgar i deplorable. 
 
TIPOLOGIA 
 
Edifici destinat a una burgesia mitjana del primer quart de 
segle. Estilísticament, conserva elements romàntics, com 
les garlandes en baixrelleu del mirador, però hi introdueix 
alguns elements modernistes molt esquematitzats com la 
lleugera curvatura de la llinda i les tres barretes verticals 
de diferent llargària, d'origen Sezession, a les portes 
balconeres. El ràfec i les baranes arrepleguen la tradició 
de l'arquitectura tradicional urbana del segle XIX. Com a 
element de gran rellevància formal i novedós a principi de 
segle, destaquen el mirador d'obra —important 
introducció del modernisme, possible gràcies als nous 
materials de construcció—, i també la torreta lateral, que 
desvia l'eix de simetria de la façana cap a un costat. 
Torreta i mirador dominen la composició del conjunt. 
 
CRONOLOGIA 
 
Per les característiques formals, aquest edifici ens sembla 
datable en la primera dècada del segle XX. El 1982 es 
presentà a l'ajuntament un projecte d'enderroc i 
reconstrucció, on les tres plantes es convertien en sis, i on 
es refeia la façana d'una forma semblant a la de la casa de 
la Mútua, amb uns criteris de revival modernista. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 

AME, NO, projecte de substitució en estil historicista del 
1982. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 41. 
La Verdad, 24-08-1982, sobre el projecte d'enderroc de 
l'edifici. 
 
Edifici d'habitatges, carrer del Capità Lagier (carrer del 
Parador de Tadea), núm. 7. Conjunt de la façana, 
típicament modernista. Fotografia del 1977. [p. 1.297, 
inf.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer del Capità Lagier (carrer del 
Parador de Tadea), núm. 7. Detall del mirador. Fotografia 
del 1977. [p. 1.297 sup.] 
 
Edifici d'habitatges, carrer del Capità Lagier (carrer del 
Parador de Tadea), núm. 16; cantonada al carrer del Pont 
dels Ortissos. Vista de conjunt. És destacable la senzilla 
composició dels buits, les baranes amb motius florals (que 
apareixen en altres edificis dels voltants de la vila) i els 
esgrafiats de les parets, motiu habitual en molts edificis 
dels anys 20-30 pensats per mestres d'obres. Fotografia 
del 1977. [p. 1.298] 
 
Antic parador de Tadea al carrer del Pont dels Ortissos. 
Aquest retaule representant la Mare de Deú de 
l'Assumpció era una de les fites visuals d'Elx. L'edifici 
fou derrocat el 1982; l'Ajuntament posà com a condició 
que les manises tornassen a ser col·locades a la nova casa. 
Fotografia del 1982. [p. 1.299] 
 
Antic parador de Tadea, als carrers del Pont dels Ortissos 
i de la Porta d'Alacant. Aquesta casa, amb uns magnífics 
ferros forjats, era la part més antiga que quedava dempeus 
de l'antiga posada. Fotografia del 1982. [p. 1.300] 
 
 
D-39 
DENOMINACIÓ:  CARRER DEL PONT DELS ORTISSOS 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Pont dels Ortissos va en direcció nord-sud i 
forma part de l'eix fossilitzat del cardo maximo de la 
centuriació romana. Més cap al sud estan l'Almòrida i el 
Filet de Fora. Cap al nord, hi ha la Porta d'Alacant i el 
camí dels Molins. Era aquest un carrer molt ample que 
estava configurat gairebé com un petit passeig o una plaça 
allargada, probablement per les sèquies que hi creuaven. 
Fins al segle XIX, quan es féu la carretera d'Alacant, el 
pany de paret de llevant estava tancat de punta a punta, ja 
que la Corredora acaba justament on es troba la casa de 
Jordi Joan. Tingué bons edificis nobiliaris, com ara la 
casa del comte d'Almodòvar, la dels Roca de Togores i la 
de Jordi Joan, a més d'altres cases barroques. Actualment 
és un dels carrers d'Elx on els edificis tenen més altures, 
la qual cosa l'ha convertit en un espai fosc i humit, sense 
sol ni llum. L'arquitectura barroera i sufocant del Pont 
dels Ortissos ha originat una escala desmesurada i un 
ambient indigne d'un carrer que fou dels més importants 
del centre històric.  
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TOPONÍMIA 
 
Sempre se l'anomenà carrer del Pont dels Ortissos. Els 
Ortís foren una de les famílies importants d'Elx, 
probablement la que habità la casa del cantó amb la 
Corredora. Segons Ramos, el pont a què fa referència el 
topònim es trobava a l'entrada de la Corredora per llevant, 
sobre una sèquia. 
 
CRONOLOGIA 
 
1593 
Segons Ramos, el 30 d'agost, el propietari de la casa que 
feia "cantó al pont de la Corredora" demanà permís per a 
fer una cambra sobre el llit de la sèquia, cosa que li fou 
concedida amb l'obligació d'escurar aquesta sèquia i la 
palanca, i derrocar la cambra en el moment que 
l'Ajuntament ho ordenàs. 
1863 
Per a fer la nova carretera d'Alacant a Múrcia es van 
derrocar les cases del carrer del Pont dels Ortissos que hi 
havia enfrontades a la Corredora per la banda de llevant i 
que en tapaven l’eixida. 
1865 
El 14 de març començà a derrocar-se la casa del comte 
d'Almodòvar, on estigué la cabanya de Sant Pasqual 
Bailon i el seu ramat. L'11 d'abril aparegué una creu de 
fusta enmig de la paret de la façana, sobre l'escut d'armes 
de pedra picada que hi havia damunt del portal d'entrada. 
Aquesta creu, segons Ramos, degué pertànyer a un 
ermitori preexistent. 
1872 
Al febrer s'establí en la casa núm. 7 del Pont dels Ortissos 
un col·legi de segon ensenyament, creat pels mateixos 
quatre professors que hi feien classe. 
Des de feia anys, a més de fer-ho en el Pla, se celebrava la 
festa de Sant Pasqualet pels carrers del Pont dels Ortissos, 
de la Porta d'Alacant, de la Barrera, de l'Alpuixarra, del 
Pinyó i la Corredora, fins al carrer del Comte. Ramos 
suposa que el motiu era que Sant Pasqual visqué en la 
casa d'aquest carrer situada al final de la Corredora. 
Aquest any de 1872 es va córrer un bou jònec, s'alçà un 
globus, hi hagué dolçaina i tabalet, corregudes de 
pollastres, morterets i carretilles. En el lloc de la casa on 
visqué Sant Pasqual van fer un altar. 
1892 
El 4 de març el registrador de la propietat José Ramos 
destruí el "preciós sostre de la casa núm. 4 de la Porta 
d'Alacant". La notícia la dóna Ibarra, sense alterar-se 
gaire, en l'efemèride núm. 84. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
IBARRA, P.: Elche..., p. 154. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 260, 277, 286 i 609-610. 
 
Carrer del Pont dels Ortissos. Processó de la Mare de Déu 
de l'Assumpció el dia 15 d'agost de matí. A la dreta es veu 
un palau barroc desaparegut a principi dels anys 70 i a 
continuació s'endevina la casa dels Roca de Togores. 
Elche, núm. 56, 19-08-1928. [p. 1.303] 
 

 
D-40 
DENOMINACIÓ: CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Pont dels Ortissos, núm. 8 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1915 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha un magatzem d'articles d'esport i a 
la planta pis, un habitatge.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Aquesta casa se n'ix de l'alineació 
oficial; el Pla general preveu la possibilitat que es 
multipliquen les plantes per tres o per quatre. Edifici 
inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis protegibles del 
1982, amb el núm. D-56. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Casa de planta baixa i pis entre mitgeres. El pis està 
compost d'un gran mirador prismàtic central, d'obra, i d'un 
balcó a cada costat. Tant el mirador com les baranes dels 
balcons són d'obra i estan adornats amb una abundant 
decoració en baixrelleus d'algeps formada per flors, ones, 
cercles, espirals, etc. L'ornamentació de les baranes dels 
balcons i del terrat es repeteix a les llindes de les portes 
balconeres i a la cornisa superior que remata l'edifici. El 
color de les parts volades és marfil, però el pany de paret 
en la línia de la façana té un bonic esgrafiat en colors blau 
i vermell que forma un estampat, com una tela. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta vorera del carrer del Pont dels Ortissos, es veu 
que ja estava ocupada en el plànol del 1849. Tota la zona 
fou remodelada i revaloritzada amb l'obertura de la 
carretera d'Alacant, iniciada el 1863, i fou completada 
amb el barri de Xintxilla, a ponent, el 1902. Encara que la 
visibilitat de l'obra és molt reduïda, aquest edifici és 
l'única resta dels que degueren formar el Pont dels 
Ortissos, fent d'ell un carrer a escala humana i agradable, 
relacionat amb les cases de la Corredora i dels petits 
eixamples construïts sobre els horts. 
 
TIPOLOGIA 
 
Als eixamples del primer quart del segle XX abundaven 
aquestes cases de planta baixa i pis, amb un mirador 
central i dos balcons als costats. Aquest és el millor i més 
ric exemple d'aquest tipus d'edificació a Elx; s'hi barregen 
un cert neobarroc, molt del gust de la burgesia de l'època, 
que és una continuació ornamental de l'habitatge 
romàntic, amb alguns detalls modernistes. El conjunt és 
una obra eclèctica, però de gran bellesa formal, que es pot 
adscriure al modernisme heterodox fet, sense arquitectes, 
als pobles allunyats de grans centres de poder i de 
producció cultural. Hi ha detalls que hi evidencien una 
certa preocupació formal, com els sis gerrots de la barana 
del terrat, la franja amb ones que subratlla la cornisa 
superior i els motius de les gruixudes flors de pètals 
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carnosos disposades asimètricament. Funcionalment, 
també els grans miradors, amb particions verticals de les 
finestres, foren una important intervenció de les 
arquitectures modernes de final del segle XIX, que 
arribaren amb un retard de 20 o 30 anys a llocs perifèrics 
com el nostre. 
 
CRONOLOGIA 
 
Atesa la tipologia de l'edifici, el situem cronològicament 
en la dècada del 1910-1920. Suposem que l'autor no fou 
un arquitecte, sinó un mestre d'obres que hi adaptà les 
tendències formals, ornamentals i constructives que 
venien de fora, generalment de la ciutat de València. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 45. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Pont dels Ortissos, 
núm. 8. Vista de conjunt; composició clàssica del 
modernisme: mirador central i balcons laterals. Fotografia 
del 1977. [p. 1.306 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Pont dels Ortissos, 
núm. 8. Detall del mirador i de les motllures i esgrafiats. 
Fotografia del 1977. [p. 1.306 sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Pont dels Ortissos, 
núm. 8. Vista de conjunt. Fotografia del 1978. [p. 1.307] 
 
 
D-41 
DENOMINACIÓ: CASA PAIRAL DELS ROCA DE TOGORES 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Pont dels Ortissos, núm. 9 
AUTOR: Anònim. La reforma de la casa és de 
l'arquitecte Antoni Serrano i Peral 
ÈPOCA: Segle XVIII. Reparació i reforma durant els 
anys de 1940* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquesta casa fou residència nobiliària, quan els senyors hi 
venien esporàdicament al poble. Hi vivien els servents a 
la planta baixa. Des del 1981 està deshabitada.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada de la família dels Roca de Togores, 
noblesa absentista que vivia a Madrid. Està afectada per 
ser veïna immediata d'una part del conjunt 
historicoartístic: la casa de Jordi Joan i Santacília. 
L'edifici està inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-57. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dues plantes de pisos, entre 
mitgeres. La façana està ordenada al voltant d'un eix de 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

simetria i està composta exclusivament amb balcons: 
quatre al primer pis, i quatre al segon. Els del primer pis 
tenen major volada que els del segon i compten amb una 
peanya de marbre rosa sobre permòdols també de marbre. 
Al segon pis, per a mantenir la peanya, se li forma una 
curva amb algeps en la part inferior. Hi ha uns bonics 
guardapols sobre cada porta; els del primer pis, més rics, 
adornats amb una petxina i amb fullaraca, i els del segon 
pis només amb una cornisa. La reforma dels anys 40 
introduí com a remat de l'edifici un artefacte compost de 
dues arcades als extrems unides amb una pèrgola 
suportada per quatre columnes, sota la qual una imatge 
del Sagrat Cor de Jesús típica de la postguerra alça els 
braços com a disposat a envolar-se'n. Enmig de la façana 
hi ha un bell escut amb dos lleons. Els acabats de la 
façana són carreus de pedra picada, tant en la part inferior 
com envoltant la porta principal d'entrada. En els pisos la 
paret està enlluïda d'algeps. L'organització de la casa és la 
típica dels palaus barrocs: a la planta baixa hi ha el gran 
vestíbul que dóna a les diferents parts de la casa, mentre 
que el primer pis és la planta noble de l'edifici destinada 
als senyors. Darrere hi ha un gran jardí, al voltant del qual 
estan les dependències del servei, magatzems garatges, 
quadres, etc.  
 
CONTEXT 
 
La casa dels Roca de Togores està just al costat de la 
casa-palau barroca de Jordi Joan i Santacília, i hi presenta 
una interessant continuïtat, tant per l'altura de cornisa com 
per l'estructura de la façana, que només està trencada per 
l'afegit de la part superior. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquesta una casa senyorívola barroca, reparada i 
ampliada posteriorment. L'organització espacial del 
conjunt és la dels palaus barrocs: un gran vestíbul en 
entrar, que fa de distribuïdor de les diferents zones de la 
casa: quadres, jardí, lloc dels criats, i escala d'accés al 
primer pis, que fa de planta noble per als amos. Llevat 
d'aquesta planta, la resta són dependències annexes o 
secundàries dins l'escala social amb què es pensà l'edifici. 
També el magnífic jardí central, habitual als centres 
històrics anteriors al segle XX, remet a l'arquitectura 
nobiliària del segle XVIII. A la façana apareixen 
superposades l'obra original i els afegits del segle XX. Les 
obertures ordenades al voltant d'un eix de simetria, on 
està la porta d'entrada, les motllures del guardapols, la 
part inferior de la peanya dels balcons, la fàbrica de pedra 
i l'escut heràldic central són típics de l'arquitectura 
divuitesca; també ho és la gran altura entre forjats. D'altra 
banda, la presència dels arcs, de les pèrgoles, dels 
medallons ceràmics i, fins i tot, de la imatge del Sagrat 
Cor evidencien clarament la presència de l'arquitectura de 
postguerra de Serrano i Peral.  
 
CRONOLOGIA 
 
Les característiques formals de l'estructura de la casa 
esmentades adés fan pensar en un edifici del segle XVIII. 
Està documentada la participació de Serrano i Peral en 
l'afegit i la reparació dels anys 40. Durant la Guerra 
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d'Espanya, la casa fou incautada pel govern republicà, o 
per algun sindicat revolucionari. Segons els propietaris, 
aquests ocupants la maltractaren i la feren malbé. Hi ha 
un croquis de Serrano i Peral que reflecteix l'obra abans 
de la seua intervenció. No hi havia cap element de 
coronació, com era d'esperar, però la façana era idèntica a 
l'actual. El 1981, els últims hereus dels nobles en 
demanaren lenderroc. L'Ajuntament els denegà la 
llicència per la presència de la peça heràldica i el caràcter 
noble de la casa. La decisió fou recorreguda judicialment. 
Els propietaris hi adduïren que l'escut és d'escaiola i no té 
més de cent anys, la qual cosa —segons ells—llevava tot 
el valor a l'edifici. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASB, carpeta "Ro, ri"; hi ha només informació sobre un 
projecte de colomer en aquest edifici, datat el 1946. 
També deu haver-hi la documentació del projecte de 
reforma, amb plantes i alçats, aportat pels propietaris per 
tal d'invalidar l'interès de l'edifici. 
AME, NO, expedient de llicència d'enderroc; inclou 
abundant informació sobre la reparació dels anys 40, amb 
factures, noms dels artesans que hi intervingueren, plànols 
de l'arquitecte, etc. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 21. 
 
Casa dels Roca de Togores, carrer del Pont dels Ortissos. 
Arquitectura barroca reformada per l'arquitecte A. 
Serrano i Peral els anys 40. Fotografia del 1979. [p. 1.311 
inf.] 
 
Casa dels Roca de Togores, carrer del Pont dels Ortissos. 
Detall de la composició de la façana. Fotografia del 1979. 
[p. 1.311 sup.] 
 
Casa dels Roca de Togores, carrer del Pont dels Ortissos, 
núm. 9. Vista de conjunt. El cos de la dreta és el garatge. 
A l'esquerra es troba el palau de Jordi Joan. Fotografia del 
1977. [p. 1.312 inf.] 
 
Casa dels Roca de Togores, carrer del Pont dels Ortissos, 
núm. 9. Detall de la composició barroca de la façana i 
dels desafortunats afegits de la coronació. Fotografia del 
1977. [p. 1.312 sup.] 
 
 
D-42 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Avinguda de Joan Carles I, núm. 1, i 
carrer del Pont dels Ortissos 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1940 
 
UTILITZACIÓ 
 
En aquest edifici hi ha instal·lats actualment una botiga i 
una perruqueria. Als pisos hi ha habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 

Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-42. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de quatre plantes que fa cantonada, la qual està 
remarcada per la curvatura del mirador, convertit en balcó 
als dos extrems de l'edifici. El remat superior està reculat 
a la línia de façana i concebut com a final del conjunt, 
dins de la millor tradició racionalista. A les obertures 
domina una composició horitzontal mercè a la continuïtat 
de les finestres, trencada només per la separació entre les 
fulles i entre les persianes, que són allargades 
verticalment. De tant en tant, entre cada grup de finestres 
hi ha pilastres d'obra adornades amb motllures. Les 
baranes són de tub i tenen lleugeres ornamentacions 
castissistes. Les façanes estan acabades amb arrebossat de 
color ocre, que contrasta amb el marró fosc de les 
persianes enrotllables de fusta. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici s'alça just al límit de la ciutat històrica, 
vora la carretera d'Alacant oberta al segle XIX, i té una 
gran importància visual, ja que tanca la perspectiva de la 
Corredora per l'est, raó per la qual és molt visible des 
d'aquest carrer, tot i mantenir una escala que no és 
excessiva. Aquesta nova eixida cap a Alacant continuava 
la Corredora, el principal eix de la ciutat durant l'edat 
moderna, i als seus costats es van construir bones mostres 
de l'arquitectura de la primera meitat del segle XX en un 
modernisme tardà, normalment amb dues o tres plantes; la 
fortuna d'aquests edificis ha estat adversa i només uns 
pocs —i deshabitats— han arribat al darrer quart del segle 
XX. 
 
TIPOLOGIA 
 
Els elements formals, com també la composició de 
l'edifici, pertanyen al moviment modern, encara que amb 
rastres expressionistes. Així, els pilars circulars, les 
bandes horitzontals que formen les finestres, els filets que 
les emmarquen, la cornisa superior i, sobretot, la solució 
de la cantonada, corbada i amb un bonic remat, són part 
del repertori estilístic de l'arquitectura d'avantguarda dels 
anys 30. També ho és l'arrebossat d'acabat de la façana, 
tan estimat pels autors de l'època, ja que ressaltava els 
valors volumètrics de l'obra arquitectònica amb línies 
d'ombra. En aquests edificis del centre, tanmateix, pot ser 
que aquests acabats pobres vinguessen imposats per 
motius econòmics —això, almenys, ens assegurà l'autor. 
Contrastant amb aquest plantejament formal, l'ornament 
de les baranes, fet amb pletines en espiral, preludiava el 
castissisme que Pérez i Aracil conrearia tot seguit. També 
ho són les motllures d'obra que hi ha entre les finestres, 
encara que la seua presència puga considerar-se hereva de 
l'art-decó.  
 
CRONOLOGIA 
 
L'autor ens confirmà que es tractava d'una obra de 
principi de la dècada dels 40, sense que pogués precisar-
ne la data exacta. En qualsevol cas, ja estava acabada el 
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1945, ja que aquest any va eixir en una fotografia de 
Festa d'Elig.  
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"A la vegada que edificis desviats cap al record 
d'arquitectures pretèrites, es produeixen els millors 
exemples d'edificis que, fidels al seu moment i amb un 
disseny de gran senzillesa, arriben a un notable grau 
d'adequació. [...] És el cas de tres cases de Primo de 
Rivera, cantons al Pont dels Ortissos, a Canonge Torres i 
a Pere Ibarra [...]." 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Festa d'Elig, esp. el número del 1945, amb una interessant 
fotografia. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 62. 
SERRANO BRU, A.: "Treinta...", p. 32. 
 
Edifici d'habitatges, avinguda de Joan Carles I, núm. 1, i 
carrer del Pont dels Ortissos. Vista de conjunt. Fotografia 
del 1977. [p. 1.316] 
 
Edifici d'habitatges, avinguda de Joan Carles I, núm. 1, i 
carrer del Pont dels Ortissos. Vista de conjunt. En aquest 
edifici, Pérez i Aracil va fer uns tardans intents 
expressionistes força reeixits. Fotografia del 1979. [p. 
1.317 inf.] 
 
Edifici d'habitatges, avinguda de Joan Carles I, núm. 1, i 
carrer del Pont dels Ortissos. Detall del mirador. 
S'observa la solució de continuïtat d'aquest amb el balcó, 
típicament expressionista. Fotografia del 1977. [p. 1.317, 
sup.] 
 
 
D-43 
DENOMINACIÓ:  PLAÇA DEL PINYÓ (OF. DE LA 
CONSTITUCIÓ) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça del Pinyó està situada sobre l'eix que formava el 
cardo maximo de la centuriació d'Illici; al nord es troba el 
carrer del Pont dels Ortissos i al sud, l'Almòrida. Aquesta 
plaça és també el nexe d'unió del barri de Sant Miquel    
—creat a principi de segle amb la tala d’un hort de 
palmeres— i el centre històric —concretament els 
eixamples del sud de la vila situats a ponent. Més que una 
plaça és un eixamplament del carrer, al qual donava sentit 
el teatre Llorente que s'hi alçava. L'edifici de sindicats, 
malgrat ser un bon edifici, no té cap monumentalitat, per 
la qual cosa, la plaça quedà coixa amb la desaprició del 
teatre. Hi ha el saló de l'edifici de Nuevos Riegos El 
Progreso a l'altre costat, que té una façana magnífica, 
monumental i clàssica, però amb una situació vulgar de 
casa entre mitgeres. També hi ha altres edificis bonics que 
ajuden a configurar la plaça, com els dels costats del nord 
i de l'est. De tota manera, allò més important de la plaça 

són dues grans xicrandes* i una voravia molt ampla, que 
podria ser un preciós lloc de reunió i d'estança. 
Tanmateix, l'automòbil plena tota la plaça fins a extrems 
inimaginables,i es menja l'interès de l’espai urbà. 
 
TOPONIMÍA 
 
Aquest lloc començà anomenant-se carrer. El nom de 
plaça és recent, ja de meitat del segle XIX. En primer lloc, 
s'anomenà plaça del Pinyó, que era el nom de l'hort de 
palmeres preexistent darrere del teatre i a l'entrada del 
carrer de Velarde. Ramos suposa que el nom li devia 
venir d'un pinyó o con de molí de l'almàssera que hi havia 
a l'hort, el qual estigué molt de temps a la plaça. En 
efecte, Gozálvez hi localitza una almàssera el 1761 i el 
1831. Després de construir-s'hi el teatre Llorente 
s'anomenà plaça del Teatre. Després fou de Joaquín Costa 
i, més tard, del 18 de juliol. Ara s'anomena plaça de la 
Constitució. 
 
CRONOLOGIA 
 
1856 
Aquest any vingué a Elx l'aficionat al teatre Lluís 
Llorente, per iniciativa del qual es féu un teatre en aquesta 
plaça, que portà el seu nom, i fou el primer teatre d'Elx. 
1865 
S'inaugurà el teatre Llorente. Segons Ramos, després 
d'aquesta data, en una de les reformes urbanes es va 
configurar l'eixamplament actual del carrer i començà a 
conèixer-se'l com a plaça del Teatre Llorente. 
1887 
Es canvià el nom de plaça del Pinyó pel de plaça del 
Teatre. 
1892 
Un veí denuncià la fàbrica d'algeps que hi havia a l'hort 
del Pinyó, propietat de Manuel Pomares i Garcia. 
1911 
El 15 de maig s'acordà donar a la plaça el nom del polític 
Joaquín Costa, nom que després de la guerra perdurà en 
un trosset de carrer al sud, des d'aquesta plaça fins al 
carrer dels Arbres. 
1939 
Els vencedors de la Guerra d'Espanya hi posaren el nom 
de 18 de juliol, data de l'alçament contra la Segona 
República. 
1979 
L'ajuntament democràtic, després de la transició, en la 
seua política d'acabar amb alguns símbols franquistes en 
canvià el nom pel de plaça de la Constitució. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 81, 99 i 103, figs. 11 i 15. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 602. 
—La Industria..., p. 90. 
 
Antic teatre Llorente, plaça del Pinyó, en un acte polític 
devers el primer quart del segle XX. [p. 1.320] 
 
Plaça del Pinyó, anomenada oficialment de la Constitució. 
                                                             
* Aquests arbres van ser arrancats el 2002. 
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En les fotografies s'hi celebrava el dia de la Constitució, 
el sis de desembre del 1981. Aquesta plaça és un espai 
informe —com tants llocs ciutadans destinat, sobretot, a 
l'automòbil— però on hi ha dues precioses xicrandes. Hi 
ha alguns edificis bonics. Un d'aquests és la casa del 
poble —antic sindicat vertical— que ofereix un 
racionalisme dels anys 60 que enllaça amb la recuperació 
de l'arquitectura racional després de la guerra. Fotografies 
del 1981. [p. 1.321] 
 
 
D-44 
DENOMINACIÓ: CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Pinyó (of. de la Constitució), 
núm.1 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle XVIII* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquí hi havia el magatzem i la distribuïdora de les 
bombones del gas butà. La planta baixa estigué molt de 
temps deshabitada. Ara s'hi posen vehicles. Els pisos són 
habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici es troba fora d'ordenació: l'ampliació del carrer 
de l'Almòrida i de la plaça del Pinyó, prevista des de 
principi dels anys 60, en suposa gairebé la total 
destrucció. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-25. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'edifici fa cantó i té tres plantes. El solar és rectangular i 
l'entrada principal es troba en el costat menor, que dóna al 
nord, mirant a la Corredora i al Pont dels Ortissos. La 
porta d'entrada és de grans dimensions i està branquejada 
amb carreus de pedra picada, motllurats amb dibuixos 
curvilinis i circulars. La llinda és un arc pla, format 
probablement amb dovelles amagades sota les nombroses 
capes de pintura, que tenen dibuixat un arc de descàrrega 
amb dibuixos en relleu idèntics als de les branques. 
Damunt del portal hi ha un balcó de ferro forjat que forma 
espirals dobles. La barana també té ferros amb espirals. 
Els balcons del primer pis també són de ferro forjat, però 
de formes més simples i suportats amb tornapuntes. Els 
balcons del segon pis són de dimensions més reduïdes i 
estan compostos amb platines i ferros encunyats. Recorre 
tot l'edifici un sòcol de pedra picada. Els panys de paret 
estan enlluïts d'algeps i la cobertura és un terrat pla, amb 
barana metàl·lica, suportada per pilarets de rajola vista. 
L'escala de pujada als pisos, situada a un costat de 
l'edifici, té interiorment un curiós arc d'escaiola de grans 
dimensions. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta casa barroca està situada a l'extrem sud-est de la 
ciutat del segle XVII. La zona està prou deteriorada, 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

malgrat que encara hi resten edificis importants com el 
palau de Jordi Joan i els edificis de la Corredora del segle 
XX. L'edifici defineix encara la línia primitiva de l'inici 
del carrer de l'Almòrida, i fa una petita plaça a la part del 
nord, just on s'acaba la Corredora abans d'iniciar-se la 
carretera d'Alacant. Tan important com el seu valor 
arquitectònic és l'urbanístic, ja que la desaparició 
d'aquesta casa implicaria també la desaparició de la 
placeta i de l'inici del carrer que defineixen, que serien ja 
irrecuperables. 
 
TIPOLOGIA 
 
El portal principal d'entrada, amb el rebranquejat de pedra 
picada adornat amb motius curvilinis i el balcó de ferro 
forjat de damunt, són bons exemples de l'arquitectura del 
segle XVIII. El fet que no hi ha cap senyal d'escut fa 
pensar que aquesta casa degué ser construïda per la 
burgesia, seguint tipus formals nobiliaris. El portal 
principal segueix un tipus que fou comú a la vila i al raval 
de Sant Joan, i molt especialment a la zona intermèdia 
d'ambdós: el barri del Salvador, d'ocupació més tardana, 
entre els segle XVI i XVIII. Els balcons amb tornapuntes 
evidencien la pobresa del promotor inicial, que només en 
féu un amb cartel·les de ferro, ricament corbats i adornats. 
Aquests balcons es repeteixen en tota l'arquitectura noble 
de l'edat moderna. Probablement l'edifici original era de 
planta baixa i pis, d'una escala adequada a la placeta que 
té al davant, i s'hi augmentaria un pis a final del segle XIX, 
la qual cosa explicaria la pobresa i la modernitat de les 
baranes de la planta superior, tan diferent de les de sota. 
Aquesta elevació degué coincidir amb la conversió del 
palau en casa d'habitatges i la consegüent obertura del 
porticó lateral que deixà el portal gran per al servei 
exclusiu de la planta baixa. 
 
CRONOLOGIA 
 
Les característiques formals de l'edifici ens fan datar-lo 
devers el segle XVIII, amb ampliacions i reformes 
importants a final del XIX. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d’edificis protegibles. 
 
Casa de pisos, plaça de la Constitució (plaça del Pinyó), 
núm. 1. Vista de conjunt de l'edifici, amb l'espai urbà, de 
gran qualitat, que defineix. Fotografia del 1979. [p. 1.324, 
inf.] 
 
Casa de pisos, plaça de la Constitució (plaça del Pinyó), 
núm. 1. Detall de l'arc i del balcó de ferro forjat del que 
degué ser l'entrada principal de l'edifici barroc. Fotografia 
del 1979. [p. 1.324 sup.] 
 
Casa de pisos, plaça de la Constitució (plaça del Pinyó), 
núm. 1. Detall de les façanes del nord i de l'est. 
Fotografies del 1977. [p. 1.325] 
 
 
D-45 
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DENOMINACIÓ: TEATRE LLORENTE 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Pinyó (of. de la Constitució) 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1865. Fou derrocat els anys 50 del segle XX 
 
DESCRIPCIÓ 
 
On ara hi ha l'edifici dels sindicats es trobava el Teatre 
Llorente, que també s'anomenà en un principi Teatre Nou 
i al qual Ramos també anomena Teatre Principal. Al seu 
solar hi hagué un hort de palmeres i una edificació que 
fou fàbrica de salnitre, segons Ramos. El teatre tenia 894 
m2 i a la planta baixa hi havia cinc portes amb arc de mig 
punt. Tenia una façana totalment llisa, sense miradors ni 
balcons, amb diverses plantes, on s’obrien unes poques 
finestres ordenades simètricament. L'acabat de l'exterior 
devia ser d'algeps o d'algun altre enlluït pobre. L'interior, 
segons Ramos, era en forma de ferradura i contenia "15 
llotges, 14 platees, 111 butaques, 67 llunetes i 57 
davanteres de galeria, a més de les butaques de general". 
La capacitat total era per a 600 persones assegudes. 
El nou edifici de sindicats que s'hi féu durant els anys 50 
és una bona mostra de l'arquitectura moderna, represa 
després de la guerra. L'estil internacional tornava a entrar 
a l'Estat espanyol de la mà de les primeres generacions 
d'arquitectes de la postguerra, vinculats alguns d'ells al 
règim, i per al qual van fer notables edificis moderns, com 
aquest. 
De l'antic teatre, Fenoll deia en la seua Guia... que "és el 
primer teatre de la localitat. Reuneix immillorables 
condicions acústiques i la construcció és sòlida i 
esmerada. [...] En l'actualitat pertany al Cercle Obrer 
Il·licità, però per a les organitzacions obreres es destinà 
només part de l'edifici, i el saló teatre està igual que en la 
primitiva construcció. [...] Fou i segueix sent el Teatre 
Llorente centre de progrés i de cultura, ja que s'hi han 
organitzat i s'hi organitzen conferències, mítings, i altres 
actes culturals. [...] Per la seua tribuna han passat Nicolás 
Salmerón, Melquíades Álvarez, José Verdes Montenegro, 
Pablo Iglesias i Marcel·lí Domingo." El periòdic Levante 
afegeix que abans d'existir aquest teatre, els mítings es 
feien al trinquet de pilota. 
 
CRONOLOGIA 
 
1847 
L'Ajuntament demanà permís al ministre de la 
Governació per a construir un teatre a Elx. En aquells 
moments es feien representacions en un saló de la Casa 
Consistorial i, després, en el pati del convent de Santa 
Clara, a la Corredora. 
1848 
La reina concedí el permís sol·licitat. 
1858 
Es va fer a l'Ajuntament una reunió per a tractar de la 
construcció del teatre. També es va fer un altre teatre 
aquell any al convent de Santa Clara. Encara que Ramos 
no relaciona ambdues notícies, suposem que es deu tractar 
del mateix teatre. Diu que era de fusta i que estava en un 
racó del pati del convent. 
1859 
Segons Ramos, d'aquest any és la primera proposta dels 
germans Llorente per a construir un veritable teatre. 

1863 
S'acordà que el teatre s'havia de construir al carrer del 
Pinyó. El mes de febrer s'hi va obtenir l'autorització del 
govern civil. El 2 de març es van comprar els terrenys. 
Encara que el traçat originari del carrer és obra dels 
romans, al solar hi havia encara un hort de palmeres i, per 
a construir el teatre, se'n degueren tallar un bon grapat. 
1865 
Al maig s'acabaren les obres del que Muñoz anomena 
Teatre Nou. Després d'uns anys canvià de nom i rebé el 
de Teatre Llorente. Segons Gozálvez, s'inaugurà el 4 de 
juliol i, segons Ramos, el 3 de juny. Diu que la primera 
obra que s'hi representà fou La Cosecha, de Mariano José 
de Larra. 
1885 
El 29 de març Joan Baptista Sala fundà el Cercle Obrer 
Il·licità, important societat obrera d’Elx. 
1888 
Es van fer obres per tal d'eixamplar l'escenari i la 
capacitat del teatre. 
1893 
En morir Lluís Llorente, els seus hereus van vendre el 
teatre. El comprà Francesc Miró Linares, per destinar-lo a 
seu social del Cercle Obrer, fundat vuit anys abans. S'hi 
van fer reformes per a instal·lar-hi un gran saló de lectura 
i sis secretaries per als gremis existents. Més endavant s'hi 
va afegir una altra planta, on es van posar noves 
secretaries gremials, fins a arribar a 25. 
1896 
Segons Ramos, el teatre Llorente s'utilitzà com a circ. 
1901 
Aquest any es va fer a Elx la primera gran manifestació 
obrera de l'1 de maig, que va eixir del Cercle Obrer 
Il·licità. Hi ha una imponent fotografia d'Ibarra d'aquesta 
manifestació, a la plaça de Baix, amb molta gent i 
vistoses banderes vermelles que portaven escrit el nom de 
cada gremi. 
1906 
Es va dissoldre la societat del teatre Llorente i els seus 
fons es van destinar a l'hospital de Caritat. 
1922 
Quan Fenoll escrigué la seua Guia... d'aquest any, deia 
que el Cercle Obrer Il·licità estava "al núm. 5 de la plaça 
de Joaquín Costa", i tenia uns 2.500 socis. 
1940 
El 14 de desembre el teatre fou incautat pel govern de 
Franco. Devers els anys 50, l'edifici fou derrocat i es va 
fer al mateix lloc un altre edifici per a instal·lar-hi el 
sindicat vertical del règim. Com hem dit, aquest edifici té 
una gran dignitat arquitectònica, i es pot emmarcar en la 
primera represa racionalista de la postguerra. 
1977 
Amb la reforma democràtica, la liquidació de l'antic 
sindicat vertical i la legalització dels sindicats de classe, 
l'edifici passà a dependre de l'AISS (Administració 
Institucional de Serveis Socioprofessionals), un 
organisme inventat pel govern, sense cap sentit efectiu. 
1982 
El 3 de maig, l'edifici fou cedit pel Govern, en usdefruit i 
durant un any, a la central socialista UGT (Unió General 
de Treballadors), en compliment de l'acord nacional 
d'ocupació relatiu a la destinació del patrimoni sindical 
incautat per la Segona Dictadura. 
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D-46 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PLANTA BAIXA I PIS, I 
FÀBRICA 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Pinyó (of. de la Constitució), 
núm. 9, carrer de l'Almòrida 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910* 
 
UTILITZACIÓ 
 
La planta baixa estava destinada a fàbrica, i el pis, a 
habitatge dels propietaris. Des de fa anys tot l'immoble 
està deshabitat.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Des del 1962, que s'aprovà el Pla general, està previst que 
per damunt de la meitat d'aquest edifici passe un carrer 
que ha d'unir el d'Alfons X el Savi i el dels Arbres. 
L'edifici està inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-44. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis, entre mitgeres, amb un jardí 
posterior, que encara conserva unes quantes palmeres. La 
façana està composta amb tres cossos verticals: a 
cadascun dels costats hi ha una porta a la planta baixa i 
balcons a la planta de pis, tots aquests amb arcs de 
ferradura. El cos central té un mirador de fusta treballada, 
amb vidres de colors al pis, i un gran portal a la planta 
baixa. Tota la façana està recoberta de manises de colors 
lluents, que tenen dibuixos geomètrics i arabitzants. Hi 
ha, a més, diverses peces de marbre de colors i de granit 
artificial vermell. Els balcons tenen baranes metàl·liques 
amb abundants motius florals encunyats, i platines 
corbades formant dibuixos modernistes. La coronació de 
la façana i de tot l'edifici és a base de merlets, cornises i 
relleus diversos, que volen remetre a l'arquitectura 
islàmica. La coberta és plana: un terrat accessible on hi ha 
claraboies per a il·luminar les diverses peces interiors, 
probablement escales, galeries i banys. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici es troba a l'encreuament dels carrers dels 
Arbres i de l'Almòrida, vora el lloc on estigué situat fins 
al segle XV el call jueu. Aquesta part de la zona 
d'extramurs de la vila fou ocupada per la burgesia durant 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 
  

els segles XIX i XX; ja a la meitat de segle, el carrer de 
l'Almòrida patí la destrucció més celebrada per la lentitud 
(i la sistemàtica ferocitat) dels nous plans d'alineacions 
dels anys 50 i 60. Aquests plans feren eixamplar el carrer 
la ridícula xifra d'un parell de metres a cada costat, amb la 
qual cosa, però, les altures s'elevaren fins a extrems 
insospitats. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un edifici de gran complexitat formal i 
estilística, on hi ha nombrosos elements superposats. 
L'aparició de les manises, i l'exquisit gust amb què estan 
dibuixades, com també el conjunt dels ferros i de la fusta, 
ens remeten al modernime popular valencià. Tanmateix, 
els detalls arabitzants (ferradures, merlets, etc.) són propis 
d'un neoarabisme d'arrel romàntica d'una gran qualitat 
formal i d'un alt nivell cultural, característic d'Alacant i 
d'Elx. Els permòdols dels balcons i els caps femenins 
sobre els panys de paret són elements típics de 
l'arquitectura burgesa que es feia a cavall dels segles XIX i 
XX. El resultat és una significativa construcció del màxim 
interès i un dels millors resultats de l'arquitectura 
modernista a Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
Pels elements formals, podem datar l'immoble cap al 
1910. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AACF, fotografies de l'edifici dels anys 70. 
Catàleg i cartell de la Setmana de l'urbanisme i l'habitage 
organitzada pel Patronat Municipal de l'Habitatge de 
l'Ajuntament d'Elx en desembre del 1979. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 39. 
 
Casa de planta baixa i pis, i fàbrica. Plaça de la 
Constitució (plaça del Pinyó), núm. 9. Vista de conjunt i 
relació amb els edificis immediats. Fotografia del 1977. 
[p. 1.329 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, i fàbrica. Plaça de la 
Constitució (plaça del Pinyó), núm. 9. Detall del pis i del 
remat de la façana. Fotografia del 1977. [p. 1.329 sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, i fàbrica. Plaça de la 
Constitució (plaça del Pinyó), núm. 9. Fotografia del 
1979. [p. 1.330 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, i fàbrica. Plaça de la 
Constitució (plaça del Pinyó), núm. 9. Detall dels 
diferents elements que composen la façana. Fotografia del 
1979. [p. 1.330 sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, i fàbrica. Plaça de la 
Constitució (plaça del Pinyó), núm. 9. Vista des del carrer 
dels Arbres, on s'aprecien els merlets de la coronació de la 
façana. Fotografia del 1980. [p. 1.331] 
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Casa de planta baixa i pis, i fàbrica. Plaça de la 
Constitució (plaça del Pinyó), núm. 9. Detalls del portal 
d'entrada i del mirador del pis. Fotografies del 1977. [p. 
1.332] 
 
 
D-47 
DENOMINACIÓ:  CARRER EMPEDRAT 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer Empedrat és molt curt i va des de la Corredora 
fins al carrer dels Arbres. Pel nord el continua el carrer 
del Comte, fins a la plaça de la Mercè, on desemboca 
enfrontant la portada de Santa Llúcia del convent dels 
mercedaris. És un dels carrers documentats més antics al 
sud de la vila murada, situats entre aquesta i el call jueu, 
en uns terrenys que pertanyien a la parròquia del 
Salvador. Aquí vingueren dos dels quatre quioscs de 
premsa que hi havia a la Glorieta després de la destrossa 
del 1965. Aquests dos quioscs són un dels elements 
urbans més significatius del carrer i de la zona. També 
són importants els dos restaurants que hi ha. I, sobretot, la 
tenda i bodega Villalobos, un dels establiments més 
populars i antics per a esmorzar a Elx. Abans es trobava 
al cantó del carrer Empedrat i de la Corredora i ara està 
situat a la planta baixa d'un bonic edifici racionalista, que 
després comentarem. A ca Villalobos el menú habitual 
tipus és una rosqueta amb tonyineta i anxoves, i un 
cartutx d'olives i cebetes en vinagre. 
 
TOPONÍMIA 
 
Tradicionalment se li digué carrer Empedrat, ja que aquí 
s'inicià a Elx l'empedrament dels carrers. Tal nom ha estat 
viu en l'àmbit popular fins fa uns quants anys. El nom 
popular fou substituït per l'oficial de Canonge Torres. 
Aquest canonge, Joaquim Torres i Garcia, fou un rector 
de la parròquia de Santa Maria que col·laborà en les obres 
de restauració de l'església el 1902, motiu pel qual 
l'Ajuntament l'anomenà fill adoptiu el 1905. Després fou 
canonge de la catedral de Saragossa. 
 
CRONOLOGIA 
 
1595 
Segons Gozálvez, el carrer Empedrat apareix ja 
documentat als llibres de sitiades. 
1912 
El 24 de gener, l'Ajuntament acordà substituir el nom de 
carrer Empedrat pel del Canonge Torres. El mes de febrer 
hi fou descoberta una làpida commemorativa. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Festa d'Elig, esp. la del 1946 (amb una foto del carrer 
amb el títol "Elche Moderno") i la del 1956 (amb una foto 
del carrer, d’un cert interès). 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 51. 
La Defensa, núm. 45, 04-02-1912. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 563. 
 
 

D-48 
DENOMINACIÓ: SEU SOCIAL DE NUEVOS RIEGOS EL 
PROGRESO S.A. 
EMPLAÇAMENT: Carrer Empedrat, núm. 5, i plaça del 
Pinyó (of. de la Constitució) 
AUTOR: Anònim. Pot ser obra del pèrit industrial 
Ernest Martínez i Riviere 
ÈPOCA: 1906-1910 
 
UTILITZACIÓ 
 
L'edifici segueix albergant el mateix ús per al que fou 
creat: oficines i venda de l'aigua del canal del Progrés.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada de la companyia Nuevos Riegos el 
Progreso S.A.. Com va passar amb molts altres edificis es 
parlà de la possibilitat que l'Ajuntament el compràs. Està 
inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis protegibles del 
1982, amb el núm. D-18.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'edifici del Progrés consta de dos cossos units mitjançant 
un pati interior. El cos que recau al carrer Empedrat està 
dedicat a oficines i el cos que dóna a la plaça del Pinyó 
està dedicat a saló d'actes. El primer és un edifici de 
planta baixa i pis coronat de peces d'obra que simulen 
merlets. El sòcol és de pedra arenisca, com també les 
finestres, una tira vora les mitgeres i altres detalls i 
particions. A l'altura dels forjats hi ha una sanefa feta amb 
manises de dibuixos arabitzants. Les finestres són 
geminades a la planta baixa; i tenen arcs de ferradura i 
reixa de ferro adornada amb corbes i espirals. Al primer 
pis, les finestres són trilobulades. 
El cos de la plaça del Pinyó és una gran construcció de 
composició clàssica. Té un gran portal central i una gran 
finestra a cada costat. Dues cornises corren per 
l'acabament i, al damunt, en el centre, hi ha un frontó 
circular. El sòcol és de pedra i quatre tires verticals, 
també de pedra, disposades com pilastres, divideixen la 
façana en tres cossos verticals. En portes i finestres hi ha 
nombrosos detalls ornamentals que podem adscriure als 
diferents moviments modernistes europeus. Les dues 
façanes tenen el color de la pedra. 
 
CONTEXT 
 
L'edifici es troba prop del que fou límit de la ciutat per 
llevant fins a principi del segle XX (eix del Filet de Fora i 
de l'Almòrida). Molt a prop es troben la Glorieta i el 
carrer dels Arbres. El carrer Empedrat té encara una certa 
unitat i aquesta façana és important dintre del conjunt. 
Molt més important per la seua incidència urbana és el 
cos de la plaça del Pinyó, amb l'entorn construït totalment 
degradat per les reculades obligatòries dels edificis; però, 
fins i tot enmig de la desfeta de l'espai urbà, destaca la 
qualitat d'aquesta façana clàssica. Les alineacions del 
carrer condemnen l'edifici, que se situa fora de l'alineació 
oficial. 
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TIPOLOGIA 
 
La composició i la forma de les obertures de la façana del 
carrer Empedrat adscriuen l'edifici a un cert eclecticisme 
neoàrab característic d'Elx i d'Alacant a principi del segle 
XX. També ho fan, en part, les manises de colors vius i els 
baixrelleus de la pedra. Tanmateix, les reixes i el treball 
de la fusta remeten al modernisme local. Així, tenim la 
magnífica porta d'entrada, amb una composició i uns 
detalls vegetals bellíssims, i també les portes de vidre de 
l'interior, amb corbes i barres Sezession. El cos de la 
plaça del Pinyó és un volum sobri i contundent que 
contrasta amb l'altre. La façana està composta només amb 
tres obertures, d'una gran escala, la mateixa que té tota la 
façana. El frontó circular, les cornises i els dibuixos de les 
pedres remarquen les formes clàssiques. Fet i fet, tot 
l'edifici és perfectament unitari si el considerem hereu del 
variat eclecticisme de final del segle XIX, i és un dels més 
interessants d'Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
La societat Nuevos Riegos el Progreso S.A. es va fundar 
l'11 d'abril del 1906. A final de juliol d'aquest any 
començaren les obres d'excavació al terme municipal de 
Sant Fulgenci per a prendre l'aigua sobrant de quatre 
assarps que desemboquen al riu Segura. A final d'agost 
estaven acabades les obres de maçoneria. El 1910 es van 
inaugurar els recs de la Marina i del Molar. Suposem, 
doncs, que entre ambdues dates es degué construir 
l'edifici. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 37. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 337. 
 
Seu social de Nuevos Riegos el Progreso S.A., carrer 
Empedrat, núm. 5, i plaça de la Constitució (del Pinyó), 
núm. 17. Vista de conjunt de la façana del carrer 
Empedrat, un bell exemple de revival neoàrab. Fotografia 
del 1979. [p. 1.339 inf.] 
 
Seu social de Nuevos Riegos el Progreso S.A., carrer 
Empedrat, núm. 5, i plaça de la Constitució (del Pinyó), 
núm. 17. Detall de la façana al carrer Empedrat. 
Fotografia del 1979. [p. 1.339 sup.] 
 
Seu social de Nuevos Riegos el Progreso S.A., carrer 
Empedrat, núm. 5, i plaça de la Constitució (del Pinyó), 
núm. 17. Detalls de la façana del carrer Empedrat: la 
porta d'entrada, la finestra geminada de la planta baixa i la 
finestra lobulada del pis. Fotografies del 1977. [p. 1.340] 
 
Seu social de Nuevos Riegos el Progreso S.A., carrer 
Empedrat, núm. 5, i plaça de la Constitució (del Pinyó), 
núm. 17. Façana de la sala de juntes al pati interior. 
Fotografia del 1977. [p. 1.341 inf.] 
 
Seu social de Nuevos Riegos el Progreso S.A., carrer 
Empedrat, núm. 5, i plaça de la Constitució (del Pinyó), 

núm. 17. Porta que comunica el cos d'oficines amb el pati 
central. Fotografia del 1977. [p. 1.341 sup.] 
 
Seu social de Nuevos Riegos el Progreso S.A., carrer 
Empedrat, núm. 5, i plaça de la Constitució (del Pinyó), 
núm. 17. Façana de la sala de juntes, a la plaça del Pinyó, 
construcció grandiosa que, en contrast amb l'altra façana 
neo-àrab fa servir criteris clàssics. Fotografies dels anys 
1977 i 1979. [p. 1.342] 
 
 
D-49 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer Empedrat, núm. 11 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa es troba la tenda de ca Villalobos que ja 
hem comentat; als pisos, hi ha habitatges.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de quatre plantes, entre mitgeres, amb poca façana 
i molta profunditat. La façana està composta en cada pis 
per un mirador i per un balcó; el mirador és prismàtic, 
amb bandes de finestres estretes contínues tot al llarg de 
la façana. El balcó està lleugerament endinsat respecte al 
mirador, i es corba abans d'arribar a la mitgera. Les 
baranes dels balcons són de tub i de platines metàl·liques, 
col·locades sobre un ampit de poca altura. Les reixes de la 
planta baixa són també de perfils metàl·lics circulars i 
rectangulars. La façana està estucada en color crema. 
 
CONTEXT 
 
El carrer Empedrat té una importància secundària dins el 
centre comercial definit per la Glorieta, la Corredora i el 
carrer dels Arbres. Pot ser per això ha mantingut en part 
l'escala, malgrat les altures desmesurades de molts 
immobles. Hi ha uns quants edificis d'interès. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un dels primers exemples del tipus de partició 
de la façana en un 50% de mirador i un 50% de balcó, 
mig a cada costat de l'edifici. Aquest percentatge, amb la 
sacralització del mirador com a ocupació privada 
sistemàtica de l'espai aeri públic, passà a les ordenances i 
es féu, dissortadament, popular, perllongant-se fins a 
l'actualitat. Tanmateix, i encara que el tema de casa de 
pisos entre mitgeres és molt anodí, hi trobem la poètica de 
les millors obres racionalistes de Pérez i Aracil. Tant les 
baranes dels balcons com les finestres del mirador i les 
magnífiques reixes de la planta baixa estan ben resolts. 
L'estuc de la façana és d'un color i d'una textura 
intermèdia entre els del racionalisme de postguerra i els 
estucs més esvaïts que utilitzaria la construcció massiva 
d'habitatges durant la dècada dels 60.  
 
CRONOLOGIA 
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Obra datable devers l'inici de la dècada dels 50. 
 
Edifici d'habitatges, carrer Empedrat, núm. 11. Un dels 
primers edificis entre mitgeres on l'arquitecte fragmenta la 
façana amb un 50% de mirador i l'altre 50% de balcó, 
dins d'un llenguatge encara racionalista. Fotografia del 
1977. [p. 1.345] 
 
 
D-50 
DENOMINACIÓ:  CARRER DELS ARBRES (OF. DE 
L'HOSPITAL) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer dels Arbres està situat al sud de la Corredora, 
més o menys paral·lel a aquesta. Gozálvez suposa que era 
un antic limes de la centuriació romana d'Illici. Ara és un 
carrer comercial on hi ha moltes botigues. Comença al 
carrer de la Pescateria Vella, vora les Quatre Esquines i 
s'acaba en l'Almòrida. El carrer dels Arbres forma el límit 
sud de la Glorieta, definit volumètricament per l'edifici 
del Gran Teatre. Molt prop hi havia la fonda La 
Confiança, important establiment del primer quart del 
segle XX. És un magnífic carrer per a tallar-lo al trànsit de 
cotxes i deixar-lo només per a transeünts, cosa que intentà 
l'Ajuntament el 1978, però que no pogué anar endavant 
per l’oposició dels comerciants, amants, pel que sembla, 
dels automòbils.* 
 
TOPONÍMIA 
 
El 10 de juny del 1899, l'Ajuntament acordà que "el carrer 
dels Arbres, antic de l'Hospital" s'anomenàs carrer de 
Sagasta. El nom de carrer de l'Hospital devia fer 
referència a l'hospital de la Caritat de la Corredora, que 
també tenia eixida al carrer dels Arbres, quan tota aquesta 
part del barri era encara horts de palmeres. Práxedes 
Mateo Sagasta (Torrecilla de Cameros 1827–Madrid 
1903) fou un polític castellà, progressista primer, 
constitucional després, liberal finalment i monàrquic 
sempre. Era enginyer de camins. Fou diputat, articulista, 
director i propietari del periòdic La Iberia. Participà en 
les revolucions dels anys 1854 i 1868. Fou ministre de la 
Governació i d'Estat en diverses ocasions. Des del 1936 i 
durant la Guerra d'Espanya, el carrer portà el nom de Joan 
Brufal i Miralles, que no sabem qui era. 
 
CRONOLOGIA 
 
1855 
Aquest any hi havia una fàbrica d'aiguardent "al carrer 
dels Arbres, cantó amb l'atzucac de la contrasèquia, 
anomenat de les Monges", ja que, segons Ramos, el 
propietari demanà prendre "una ploma d'aigua de la 
contrasèquia". Aquesta aigua devia passar per la "pica o 
refredador", i tornar després a la sèquia Major, 
l'aqüeducte de la qual diu que estava situat a la porta de la 
casa. 
1859 

                                                             
*Aquesta mesura es va prendre quan es reformà el pavimentat 
del carrer el 2001. 

El plànol de Coello anomena el carrer com dels Arbres. 
1896 
Vingué a Elx el polític Sagasta. Les autoritats locals civils 
i eclesiàstiques van eixir a rebre'l a l'estació amb dues 
bandes de música. A l'hort de Sant Bartomeu, (que 
ignorem quin era), se'ls va servir un dinar. 
1978 
Iniciativa municipal de fer només per a transeünts el 
carrer dels Arbres. Els comerciants i el veïnat, amb una 
estranya positura, s'hi van oposar i la cosa no anà 
endavant. Des d'uns anys abans, el carrer es tancava als 
cotxes a certes hores, però cada vegada d'una forma més 
esporàdica. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. XIII, p. 40-41, sobre Sagasta. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 31, fig. 4. 
Información i La Verdad, del 1978. Hi ha diverses 
notícies sobre el projecte de tallar el trànsit d'automòbils 
pel carrer. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 544, 572-573, 615 i 622. 
—La Industria..., p. 106. 
 
El carrer dels Arbres vist de ponent cap a llevant. A la 
dreta hi ha l'antiga fonda la Confiança. És curiosa la gran 
quantitat de gent que hi ha al carrer en les fotos de les 
primeres dècades del segle XX. [p. 1.348 sup.] 
 
El carrer dels Arbres, vista cap a ponent. S'hi veu al fons 
la Glorieta, encara amb palmeres. Fotografia devers el 
1960. [p. 1.348 inf.] 
 
 
D-51 
DENOMINACIÓ:  CINEMA GRAN TEATRE I CASINO 
EMPLAÇAMENT: Carrer dels Arbres (of. de l'Hospital), 
núm. 26, carrer de l'Olivereta i carreró de la Figuera 
AUTOR: Garín, arquitecte; Marcel·lià Coquillat i 
Llofriu (?), (cinema). Santiago Pérez i Aracil, 
arquitecte, Marià Garcia, decorador (Casino i 
façanes) 
ÈPOCA: 1919-1920 (cinema); 1944 (Casino) 
 
UTILITZACIÓ 
 
Al Gran Teatre es fan sessions de cinema, representacions 
teatrals i diversos actes cívics. El casino segueix sent 
això, un casino on es reuneixen els socis i on es fan 
conferències i actes culturals. El bar, les botigues i els 
salons de la planta baixa fa uns deu anys que estan 
tancats. El corredor central (anomenat el Passaboga), en 
tant que espai de lliure accés, s'utilitza com a lloc de pas i 
de passeig.*  
 
DADES JURÍDIQUES 
 

                                                             
*Del 1982 ençà, tot ha canviat: la caixa d'estalvis no derrocà 
l'edifici, sinó que el restaurà i hi instal·là l'aula de cultura de 
l'entitat. Més tard, l'Ajuntament comprà el Gran Teatre i hi féu 
obres de gran importància, que l'habilitaren per a tota mena 
d'actes públics. 
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Propietat privada. Tradicionalment el Gran Teatre no 
tenia accés des de la Glorieta. Només amb la construcció 
del Casino obtingué un accés principal, central i directe. 
Des del 1978, una caixa d'estalvis té comprat l'edifici amb 
el propòsit d'enderrocar-lo per a fer-ne un de nou. Edifici 
inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis protegibles del 
1982, amb el núm. D-67.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
El teatre està compost per una platea amb palcs laterals i 
un amfiteatre superior. Hi ha una decoració molt abundant 
a base de garlandes i altres motius florals i vegetals, 
angelets i figures d'escaiola que corren en bandes tot al 
llarg de les parets de l'amfiteatre, com també diversos 
motius pintats i daurats. De gran interès és el sostre, les 
figures que hi ha sobre l'escenari, gairebé exemptes, i el 
teló del mateix escenari. El llarg corredor d'accés al 
cinema des de la Glorieta era conegut com el 
"Passaboga". Té una volta rebaixada i desemboca en un 
vestíbul circular, de vidres de colors, que formen un 
dibuix calidoscòpic. 
El casino té diversos salons adornats amb motllures i 
baixrelleus d'escaiola blanca i de colors de tonalitats 
suaus. La façana que dóna a la Glorieta consta d'un 
mirador de grans dimensions, amb finestres de fulles de 
molta grandària, que ocupa tot el primer pis. Sobre aquest 
mirador, al segon pis, hi ha un balcó. Hi ha pilastres entre 
les finestres i baranes de ferro amb motius curvilinis. 
Excepte en el carrer de l'Olivereta, tractat d'una forma 
secundària, hi ha en totes les façanes una abundant 
decoració de cornises i motllures. Tot el revestiment 
exterior sembla ser un arrebossat de color crema, que 
simula un encoixinat de pedra i que deu ser real en alguns 
punts. 
 
CONTEXT 
 
La Glorieta, que fou oberta a principi de segle al solar del 
primitiu convent de Santa Clara, és el principal espai urbà 
on dóna el Casino. Dels edificis de la primera meitat del 
segle XX i del jardí inicial, amb un gran caràcter unitari, 
no queda res. El Casino, quan es va fer, era l'edifici més 
gran i ja suposà un trencament de l'escala de dues plantes 
de la major part del conjunt. Ara en canvi, després de les 
tremendes operacions immobiliàries dels anys 60 i 70, 
l'escala del casino resulta francament atractiva i 
acceptable. El casino i la coral són els dos únics edificis 
antics de la Glorieta, anteriors a la gran renovació urbana 
dels 60, que queden dempeus. 
 
TIPOLOGIA 
 
La distribució del teatre, de caixa italiana, segueix els 
models d'aquesta tipologia, habitual durant tot el segle 
XIX. Estilísticament, presenta traces de l'últim 
modernisme, barrejat amb un cert neobarroc. Així, tenim 
la decoració a base d'àngels d'escaiola, cariàtids, palmes, 
grotescs, etc. El Gran Teatre és un dels edificis 
arquitectònicament més siginificatius d'Elx i de major 
qualitat formal, a més d'estar perfectament conservat. El 
Passaboga és un element gairebé urbà d'un gran interès 
per la solució arquitectònica i pel caràcter de carrer o de 

passatge públic. La volta rebaixada és allò més important 
d'aquest bon conjunt decoratiu destinat a l’alta burgesia 
dels anys 40. 
Aquest casino fou projectat per a substituir el casino 
anterior, que estava al carrer del Trinquet i que fou cremat 
en 1936. En un principi, l'edifici estava pensat amb 
criteris racionalistes, la qual cosa es va mantenir en la 
façana del carrer de l'Olivereta i es pot veure en part de la 
façana del carreró de la Figuera. Tanmateix, tot l'exterior 
fou recobert amb una decoració castissista de la casa de 
decoració de Marià Garcia, de València, que, tant aquí 
com al cinema Capitolio o a la casa Falcó, introduïa a Elx 
els elements formals ideogràfics característics de 
l'arquitectura oficialista espanyola de la postguerra. 
L'interior del casino, ostentós i luxós, s'apartà dels 
plantejaments moderns per a esdevenir un revival 
historicista més del gust dels vencedors de la guerra. 
 
CRONOLOGIA 
 
1906 
El 12 de maig Josep Mas i Torres, president de la Societat 
Nova Econòmica Obrera, sol·licità i obtingué de 
l'Ajuntament el permís per a construir un teatre que 
s'anomenaria Circ, en "l'hortet de Pau Belda", situat entre 
els carrer de l'Olivereta, dels Sants Metges i de la Figuera. 
El mateix mes van començar les obres. Segons Ramos, 
aquest teatre tenia una pista de 13 metres de diàmetre, 
quatre files de cadires, 34 platees, dues llotges i una 
grada. En un principi, en quedà descoberta la cúpula 
central. Per a construir aquest Teatre Circ es va tallar 
l'hort de palmeres, una de les últimes restes dels horts que 
hi havia entre la vila i el raval de Sant Joan.  
1909 
El 18 de febrer, el Teatre Circ fou clausurat per ordre 
governativa, ja que no complia les condicions de 
salubritat necessàries. Uns quants dies després, diu 
Ramos, el compraren uns senyors catalans. 
1910 
Segons el periòdic Trabajo, el mes de novembre van fer 
un míting, al que ja s'anomenava Teatre Kursaal, Benito 
Pérez Galdós i Melquíades Àlvarez. Els va presentar 
Joaquim Santo. 
1919 
Francesc Brotons i Ruiz, gerent de la companyia 
"Electromotora Equitativa", demanà llicència per a 
construir un teatre "al local que ocupà el Teatre Circ”. 
1919 
Començades les obres, el periòdic Nueva Illice del 24 
d'agost anunciava que "les societats obreres continuaven 
decididament el boicot contra Francesc Brotons". En un 
míting es va recomanar "als obrers i simpatitzants, que no 
comprassen xocolate Brotons, que no anassen a moldre al 
seu molí, que es donassen de baixa en la companyia 
d'electricitat l'Electromotora i que no treballassen en 
l'obra del Kursaal". 
1920 
El 24 de maig es va inaugurar el teatre, que anomenaren 
Kursaal, "nou i flamant", segons Ibarra. L'inaugurà la 
companyia Xirgú-Borràs. Després de la guerra, amb la 
campanya de castellanització i desestrangerització 
mampresa pel règim de Franco, li van llevar el nom de 
Kursaal i li posaren Gran Teatro. 
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1933 
Aquest any uns quants socis del coro Popular Clavé 
sol·licitaren a l'Ajuntament que posàs el nom d'un carrer a 
Francesc Torres i Marco, que fundà el cor Clavé el 1910 i 
col·laborà en la fundació del cor Popular Clavé el 1912. 
Fou director d'aquest últim i de la banda de Blanco y 
Negro. L'Ajuntament posà el nom d'aquest home al 
carreró de la Figuera, que no tenia eixida i estava al costat 
del Gran Teatre. 
1978 
Una caixa d'estalvis va adquirir l'edifici del casino —i 
més tard també el del Gran Teatre— per a derrocar-los i 
fer-ne un de nou destinat a aula de cultura. De nou es 
projectaven —i la cosa segueix dempeus— grans 
actuacions bàrbarament incultes en nom de la cultura. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 

 
"Està emplaçat aquest espaiós coliseu [el teatre Kursaal] 
en el lloc més cèntric de la població; té l'entrada per la 
plaça del Dr. Campello i les eixides pels carrerons de 
l'Olivereta i dels Sants Metges. [...] Amb el nom de circ-
teatre fou construït al lloc on hi havia l'hort d'En Pau, per 
a la qual cosa s'hagué de talar totalment aquell palmerar. 
El local quedà modestíssim i sense pretensions. [...] Més 
tard, aquest centre d'esbargiment passà a ser propietat de 
la gloriosa tiple cantant Felisa Làzaro, que en féu una 
gran reforma, posà pis de fusta al pati de butaques i li 
donà el nom de Kursaal. Hi passaren companyies de 
comèdies i de sarsueles i s'hi feren projeccions 
cinematogràfiques. [...] Per fi el comprà la 
importantíssima societat L'Electromotora Equitativa S.A., 
qui, sense parar esment en despeses, ha conseguit dotar 
Elx d'un veritable palau d'esbargiment que, sense cap 
dubte, és un dels millors de la regió. [...] El plànol és del 
molt il·lustre senyor Garín, i les obres han estat dirigides 
pel nostre mestre obrer Josep Penalva i Quiles. [...] El nou 
teatre respon a les bones intencions dels propietaris: 
bellesa, confort, elegància, exquisitat, luxe, majestat, 
delicadesa, higiene... Tot, tot ho reuneix aquest local. [...] 
La construcció de l'edifici és sòlida i moderníssima; no hi 
manca detall i l’ornamentació és molt bella. [...] La boca 
de l'escenari és règia; els bons artistes de la casa d'Eduard 
Amorós hi han fet belleses; el bon gust i la fantasia 
presideixen aquesta portada. Estan conjuntades idealment 
la Dama d'Elx, l'escut de la ciutat i diverses fantasies. [...] 
Les grades són amples i còmodes; les llotges, corregudes; 
la localitat, molt democràtica; els amfiteatres i el pati de 
butaques, molt elegants; les platees luxosíssimes i 
ornamentades amb exquisitat. [...] L'escenari és espaiós i 
amb tots els avanços necessaris per a aquest departament: 
caixa de ressonància, rampes, escotillons decorats, 
guardarropies, electricitat... Hi ha camerins elegants, 
terrasses per a l'estiu, salons de fumar, un riquíssim 
restaurant, un ample vestíbul [...]. El sostre del teatre és 
una ostentació de riquesa; la instal·lació elèctrica, un 
veritable balafiament." 

RAFAEL FENOLL I FOLLANA (1922) 
 
 "La moderna instal·lació del Casino, deguda a la 
prestigiosa casa Marià Garcia, ens plena d'orgull a tots els 
il·licitans. Casino d'Elx està integrat pel comerç i la 
indústria il·licitana i acompleix un fi social en harmonia 

amb els temps presents." 
ANÒNIM (1946) 

 
"Exemples del bon quefer arquitectònic, encara que en 
alguns d'ells existesca un cert desviacionisme cap a 
tendències revisionistes [...] són la casa Asencio, el 
Casino i els cinemes Capitolio i Alcázar [...]. " 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Varios". Hi ha còpies en paper, d'una 
qualitat deficient, dels plànols de les plantes i les façanes 
del Casino. 
DD AA: Nueva..., p. 51-53. 
FENOLL, R.: Guía..., p. 174-176. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 164. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAEN, G.: Guía..., núm. 53. 
Nueva Illice, núm. 375, 24-08-1919. 
Trabajo, núm. 75, 27-11-1910. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 450-451. 
SERRANO, A.: "Treinta...", p. 32. 
Part de les dades que hi exposem ens foren facilitades per 
Pérez i Aracil. Seua és la hipòtesi —no documentada—
que en el projecte del cinema intervingués Marcel·lià 
Coquillat. 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26, carreró de la Figuera i carrer de l'Olivereta. 
Projecte del 1944. Planta baixa i planta principal del 
Casino. [p. 1.355] 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26. Façanes a la Glorieta i al carreró de la Figuera. 
Projecte del 1944. [p. 1.356] 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26. Secció i façana al carrer de l'Olivereta. Projecte 
del 1944. [p. 1.357] 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26, i carrer de l'Olivereta. Vista de conjunt i façana 
al carreró de la Figuera. Fotografies del 1977. [p. 1.358] 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26, i carrer de l'Olivereta. Fragment de la façana al 
carreró lateral. Fotografia del 1979. [p. 1.359 inf]. 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26, i carrer de l'Olivereta. Façana a la Glorieta. 
Fotografia del 1979. [p. 1.359 sup] 
 
Gran Teatre i casino, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 26. Detall del gran mirador clàssic. Fotografia del 
1977. [p. 1.360] 
 
 
D-52 
DENOMINACIÓ: CASA DE PISOS I BOTIGA (ANTIGA 
FONDA LA CONFIANÇA) 
EMPLAÇAMENT: Carrer dels Arbres (of. de l'Hospital), 
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núm. 2, i carreró de la Bodega) 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1900; botiga devers el 1930* 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi havia una coneguda camiseria. A les 
plantes de pisos hi hagué habitatges i, anteriorment, formà 
part de la cèlebre fonda La Confiança, on es feren 
abundants recepcions i banquets a les personalitats que 
visitaven Elx. Des del 1980 tot l'immoble està deshabitat. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El 1981 s'iniciaren gestions per a 
obtenir la llicència municipal d'enderroc. Edifici inclòs 
dins el Catàleg municipal d'edificis protegibles del 1982, 
amb el núm. D-66. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dos pisos format per dues parts 
diferenciades: una, de més antiga, que dóna al carreró de 
la Bodega, i una altra, la principal, que fa cantonada amb 
el carrer dels Arbres. Primitivament la finca ocupava el 
front sencer de l'illa de cases, oferint la façana completa i 
simètrica al carrer dels Arbres. L'altra meitat de la casa 
fou derrocada els anys 60 per a fer un nou edifici de vuit 
plantes. La botiga de la planta baixa té un espai intermedi 
entre el carrer i l'interior, a manera d'un pòrtic, amb 
aparadors perimetrals. La decoració està feta a base de 
fustes i vidre. Els colors dominants són el roig i el negre. 
Hi ha una banda superior, que forma una mena de 
marquesina i separa la part de la botiga de la resta de la 
façana. En aquesta marquesina està gravat sobre vidre 
negre el nom de l'establiment. Focus exteriors, també 
pintats de negre, il·luminaven el rètol. 
En la planta dels pisos s'evidencia la unió dels dos edificis 
diferents, que formen cadascun un habitatge. La 
distribució és molt esquemàtica i respon a les necessitats 
de la burgesia del primer quart de segle: un corredor 
central recte dóna pas a peces ordenades a ambdós 
costats, algunes sense ventilació. A la façana destaquen 
les baranes de ferro fos, adornades amb motius vegetals 
modernistes, i la cantonada corba on el parament simula 
ser de pedra, mentre que a la resta de panys de paret, 
l'acabat és un arrebossat vermell que simula rajola vista. 
A la façana del carreró de la Bodega hi ha un balcó amb 
una reixa en pit de colom, de grans dimensions, molt 
interessant. 
 
CONTEXT 
 
El carrer dels Arbres, al sud de la Corredora, fou ocupat 
per la burgesia de principi del segle XX i esdevingué 
centre d'arquitectures burgeses significatives d'aquesta 
època. Fins als anys 70, el carrer ha conservat un cert 
interès arquitectònic, malgrat les desastroses 
intervencions dels darrers quinze anys. La fonda La 
Confiança, a més de tenir un significat històric important, 
és un dels edificis més bonics que resten dempeus al 
                                                             
*Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

carrer dels Arbres. Les solucions formals, i la cantonada 
molt especialment, el fan una fita dins el carrer. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'edifici arreplega en la seua disposició general un tipus 
usual durant el darrer quart del segle XIX: obertures 
simètriques que donen a balcons aproximadament 
equidistants, panys de paret de colors foscs, sanefes 
blanques envoltant les portes balconeres i cornisa de 
coronació de l'edifici. Dins la composició del conjunt, 
només a les cantonades s'evidencia una preocupació 
moderna, amb la curvatura, els arcs i les fenedures 
horitzontals. A les baranes, en canvi, hi ha present un gust 
postmodernista de gran interès. Fet i fet, aquests tipus de 
baranes de ferro fos, fets en sèrie, es repeteix a molts 
edificis del País Valencià. És destacable l'ús que hom en 
fa del color, de gran interès urbà. La tenda és un magnífic 
exemple de la decoració del període d'entreguerres amb 
presència d'elements art-decó i una continguda 
ornamentació sòbria i elegant. 
 
CRONOLOGIA 
 
1900 
Segons Ramos, un astrònom rus que vingué a observar 
l'eclipsi total de sol d'aquest any, instal·là els seus aparells 
en el terrat de la fonda La Confiança. 
1909 
Aquest any s'anunciava en els periòdics d'Elx la fonda La 
Confiança. 
1917 
L'aquarel·lista Myrbach exposà la seua obra, de tema 
costumista d'Elx, en La Confiança. Ibarra en féu una 
ressenya al periòdic Nueva Illice. Diu que hi havia 
quadres titulats La mona, Els horts, El Diumenge de 
Rams, El cacahuero, El safareig de Marxena, La tria de 
dàtils, etc. 
1922 
El periòdic La Defensa donava la notícia que el diputat i 
exministre Francos Rodríguez estigué a Elx. Els liberals 
"l'obsequiaren amb un banquet a l'acreditada fonda la 
Confiança que estigué molt ben servit". 
Aquest mateix any, en la Guía... de Fenoll hi havia un 
anunci a tota plana, amb un deliciós dibuix de la façana 
principal de la fonda, que mirava al carrer dels Arbres. Es 
titulava "Gran Hotel i Restaurant. Carruatges en l'estació 
a tots els trens. Acurat servei. Cambra de bany. Confort 
modern. Il·luminació amb llum elèctrica". El propietari 
era Josep Bernad i Valero. 
1924 
En el periòdic Nueva Illice s'anunciava un banquet que 
fou donat en l'hotel La Confiança a l'enginyer de camins 
Sebastià Canales i Mira-Perceval, amb motiu de la 
construcció, sota la seua direcció i projecte, d'un canal per 
a regar un tros de Crevillent (300 Ha), partint de la 6a 
elevació de la Compañía Real de Riegos de Levante. 
1960 
Durant aquesta dècada l'edifici fou mutilat, en derrocar-ne 
la meitat de llevant per a fer-hi habitatges. 
1981 
Es tancà la botiga i se sol·licità a l'Ajuntament la llicència 
per a derrocar l'edifici. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO, projecte d'enderroc, 1982. 
FENOLL, R.: Guía..., p. 128. 
FUSTER i CANDELA, arquitectes: plànols a E 1:100 de les 
plantes i de les façanes. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 46. 
La Defensa, núm. 558, 14-05-1922. 
La Libertad, núm. 3, 24-10-1909. Anunci de la fonda, 
amb un alçat complet de la façana. Aquest anunci es va 
repetir durant alguns anys en diversos periòdics d'Elx. 
Nueva Illice, núm. 276, 03-06-1917. Sobre Myrbach. 
Nueva Illice, núm. 626, 14-09-1924. Sobre el banquet a 
Canales. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 299. 
 
Casa de pisos (antiga fonda La Confiança), carrer dels 
Arbres. Planta del pisos, segons Fuster i Candela. [p. 
1.365] 
 
Casa de pisos (antiga fonda La Confiança), carrer dels 
Arbres. Façana del nord, segons Fuster i Candela. [p. 
1.366] 
 
Casa de pisos (antiga fonda La Confiança), carrer dels 
Arbres. Façana de ponent, segons Fuster i Candela. [p. 
1.367] 
 
Casa de pisos (antiga fonda La Confiança) i botiga de 
roba, carrer de l'Hospital (antic dels Arbres), núm 2.; 
cantonada al carreró de la Bodega. Fotografia del 1979. El 
novembre del 1981 la botiga estava tancada i s'havien 
iniciat les operacions per a l'enderroc de l'edifici. [p. 
1.368 inf.] 
 
Casa de pisos (antiga fonda La Confiança) i botiga de 
roba, carrer de l'Hospital (antic dels Arbres), núm 2.; 
cantonada al carreró de Madrid. Són destacables l'espai 
intermedi entre el carrer i l'nterior de la botiga, de gran 
qualitat urbana, i els colors negre i vermell, veritablement 
elegants. Fotografia del 1979. [p. 1.368 sup.] 
 
Botiga al carrer dels Arbres, en l'edifici que fou fonda La 
Confiança. L'establiment fou tancat el 1981. Era d'una 
modernitat extraordinària, amb els vistosos colors 
vermells i negres, l'espai intermedi entre la botiga i el 
carrer i els fanals de la façana. Fotografia del 1982. [p. 
1.369] 
 
Edifici d'habitatges (antiga fonda La Confiança) i botiga 
de roba, carrer de l'Hospital (carrer dels Arbres), núm 2., i 
carreró de Madrid. Vista de conjunt. Fotografia del 1977. 
[p. 1.370] 
 
 
D-53 
DENOMINACIÓ: CARRER DE LA PESCATERIA VELLA 
(OF. D’AURELIÀ IBARRA) 
 
DESCRIPCIÓ 

 
Aquest carrer era més aïna una petita plaça, al sud de les 
Quatre Esquines, de la Corredora. Enmig d'aquest carrer 
hi havia l'antiga pescateria del segle XVIII, destruïda a 
meitat del segle XIX per a tornar-la a fer dins de la vila. En 
aquest petit tram hi ha uns quants edificis d'interès que 
formen un bon conjunt amb la Corredora i amb el carrer 
de la Victòria. 
 
TOPONÍMIA 
 
S'anomenà carrer de la Pescateria Vella per haver estat 
aquí aquest emblemàtic edifici. El 1889 es dedicà a 
Aurelià Ibarra, que havia viscut en aquest carrer. Aurelià 
Ibarra i Manzoni (Alacant 1834-Elx 1890) fou historiador 
i polític, escriptor i arqueòleg. Aprengué gravat a l'Escola 
de Belles Arts de Barcelona, ja que era daltònic i hagué 
de deixar la pintura. Donà la seua col·lecció d'antiguitats 
al Museu Arqueològic Nacional d'Espanya. Fundà a Elx 
el Partit Democràtic. Patí diversos empresonaments. 
Destronada Isabel II, fou membre de la comissió 
revolucionària a Elx. Fou director general d'una caixa 
d'estalvis d'Alacant, administrador dels béns del comte de 
Casa-Rojas, administrador dels llocs piadosos espanyols 
de Sant Jaume i de Santa Maria de Montserrat a Roma, i 
fou visitador de les propietats d'Espanya a Itàlia. Publicà 
estudis d'història local com ara Illici, su situación y 
antigüedades (Alacant 1879) i Estudio crítico sobre el 
drama litúrgico titulado el Tránsito y Asunción de la 
Virgen. Està soterrat al panteó dels Revenga de l'antic 
Cementiri Municipal d'Elx. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. VIII, p. 532. 
GERV, vol. V, p. 276. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 556. 
 
Carrer d'Aurelià Ibarra (de la Pescateria Vella). Vista cap 
al nord, on es veu la continuïtat amb el carrer de la 
Victòria i, al fons, la nova pescateria. Fotografia del 1979. 
[p. 1.372] 
 
 
D-54 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS I BOTIGA 
EMPLAÇAMENT: Carrer dels Arbres (of. de l'Hospital), 
núm. 1, i carrer de la Pescateria Vella (of. d'Aurelià 
Ibarra), núm. 1 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910. 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa es venen encara roba i teixits. Els pisos, 
originàriament destinats a habitatges, estan ara deshabitats 
en la major part. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-65. 
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DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i tres plantes, en un solar en cantó. 
Al primer pis hi ha un balcó continu que mira al carrer de 
la Pescateria Vella i un mirador —afegit probablement 
amb posterioritat— sobre el carrer dels Arbres. Al segon 
pis hi ha petits balcons de poca volada; i, al tercer pis, 
només finestres. Tot l'exterior està pintat de color salmó. 
Hi ha sanefes blanques emmarcant les obertures —certes 
o dibuixades—, el cantó, el forjat, la mitgera i la cornisa. 
La botiga té unes portes plegables de fusta, i un rètol que 
en recorre tota la part superior. Els colors són groc-
vainilla i verd fosc, i hi ha repetits diversos ornaments 
amb motius florals geometritzats. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici forma part important del conjunt de cases 
burgeses de principi de segle configurat pels carrers de la 
Corredora, de la Pescateria Vella, dels Arbres i de la 
Troneta, primera extensió cap al sud de la vila murada. La 
gran altura de l'immoble (quatre plantes) fa d'aquest una 
peça única per a l'època en què fou bastit. Pot ser per 
primera vegada s'arribava a Elx a quatre plantes, quan allò 
habitual n'eren una o dues i, només més tard, tres. Així 
mateix, el color en fa una fita important dins el seu entorn 
immediat. 
 
TIPOLOGIA 
 
Edifici de pisos destinat a una classe mitjana o, potser fins 
i tot, baixa, estranyament respectat per les renovacions 
urbanes del segle XX. L'absència d'ornamentació és total, 
però hi és, formalment, molt clara l'estratificació vertical 
de l'immoble, amb la disminució i desaparició dels 
elements volats, i de la grandària de les obertures, a 
mesura que puja l'edifici. El mirador té totes les traces de 
ser un afegit posterior, potser a la vegada que es féu la 
botiga o, fins i tot, més tard. Tipològicament es pot 
adscriure a un postmodernisme d'una gran pobresa 
formal. La botiga té una deliciosa combinació de formes i 
colors i és una de les més representatives del quefer dels 
artesans del primer quart del segle XX. Els motius que 
l'adornen són d'una gran elegància i es troben pròxims a la 
Sezession vienesa, amb les flors quadrades i la partició 
dels vidres de les portes. Probablement l'edifici fou 
construït per un mestre d'obres. 
 
CRONOLOGIA 
 
Aquí estava situada, segurament enmig del carrer, la que 
els seus contemporanis anomenaven la pescateria vella 
(1745-1845). El 1845 aquesta es traslladà intramurs, i 
s'obrí el carrer de la Victòria, alineat amb aquest. És 
probable que aquest edifici fos construït després de 
l'enderroc de la pescateria vella, i que ocupàs part dels 
terrenys, en una remodelació urbana a petita escala del 
segle XIX. Pel que fa a la botiga, el 1911 ja s'anunciava en 
aquest mateix lloc un establiment de característiques 
semblants, però amb un altre nom. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 

GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 74 i 95. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 30. 
La Libertad, núm. 105, 24-12-1922, anunci de La 
Aduaneta, als carrers d'Aurelià Ibarra i de Sagasta. 
 
Casa de pisos i botiga, carrer de l'Hospital (dels Arbres), 
núm. 1, i carrer d'Aurelià Ibarra (de la Pescateria Vella), 
núm. 1. Vista de conjunt i detall de la façana al carrer de 
la Pescateria Vella. Fotografies dels anys 1977 i 1979. [p. 
1.375] 
 
Botiga de roba, carrer de l'Hospital (carrer dels Arbres), 
núm. 1, i carrer d'Aurelià Ibarra (carrer de la Pescateria 
Vella), núm. 1. Detall de la façana. Aquesta botiga és una 
de les poques que conserven l'ornamentació modernista.* 
Fotografia del 1977. [p. 1.376] 
 
 
D-55 
DENOMINACIÓ: CARRER DE LA TRONETA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer de la Troneta continua el dels Arbres cap a 
ponent. Comença on hi havia la pescateria vella i acaba en 
el carrer de la Mare de Déu dels Desemparats. A meitat 
de carrer hi ha la llongeta de la plaça de Baix, en la casa 
dels comtes de Torrellano, que és l'element urbà de major 
importància del carrer. 
Ibarra assenyala l'existència d'un bany àrab al núm. 14 del 
carrer de la Troneta, en una casa que el 1895 ocupava 
"l'orxateria de Beltran". En Elche... (1926) cita encara 
com a existent aquest bany, que es trobava en "un 
establiment de refrescos conegut per Coveta del Ciri i 
propietat de Beltran". Gozálvez assenyala una ordre del 
Consell del 1414 per la qual es prohibí "tirar escombraries 
en una plaça propera als banys i en el carrer que va a la 
moreria". Cita també una concessió de solars del 1450, 
per a construir cases "en una plaça del bany, camí de la 
Moreria". Ambdues dades apunten cap a l'existència d'un 
bany en aquest lloc. Analitzant la situació urbana, 
Gozálvez assenyala que aquests també quedaven 
extramurs —com el bany dels mercedaris— i que també 
aquí tenien fàcil abastiment d'aigua, ja que es trobaven 
vora la sèquia Major. Per tot això en considera molt 
factible l’existència. 
També en aquest carrer començà a funcionar el 10-11-
1866 "el molí de la fàbrica de xocolate establerta per 
Josep Fenoll i Blasco, el motor de la qual és una 
cavalleria major". 
 
TOPONÍMIA 
 
El carrer de la Troneta prengué el nom original de 
l'antiquíssim establiment i institució on es venia l'aigua 
salada per al rec, provinent de la sèquia Major. El mes 
d'abril del 1921, l'Ajuntament acordà donar-li el nom 
d'Eduardo Dato. Eduardo Dato Iradier (La Corunya 1856 
– Madrid 1921) fou un polític del partit conservador, 

                                                             
* Destruída després del 1982. 
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diputat, ministre de la Governació, de Gràcia i Justícia i, 
diverses vegades, cap del Govern. Dato féu una visita 
política a Elx l'11-11-1919, i se li oferí un banquet a 
l'Hort del Cura. El 1936, l'Ajuntament posà al carrer el 
nom de Domingo Germinal (¿pot ser el personatge de 
Zola, o el polític anarquista?).  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. VI, p. 56, sobre Dato. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 125. 
—Historia..., p. 33. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 569-570 i 622. 
—La industria..., p. 107. 
 
 
D-56 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS I FARMÀCIA 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Pescateria Vella (of. 
d'Aurelià Ibarra), núm. 4, i carrer de la Troneta, núm. 
11. 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: L'edifici és del segle XVIII; la farmàcia, del 
1910. 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa encara hi ha la farmàcia de principi de 
segle.* Els pisos estan deshabitats. Edifici inclòs dins el 
Catàleg municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el 
núm. D-8. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest edifici de planta baixa i dos pisos degué ser una 
casa senyorívola de mitjana importància. En el conjunt 
sobreïxen els balcons del primer pis, d'una gran volada, 
amb unes portes de grans dimensions. Els balcons del 
carrer de la Pescateria Vella són curvilinis, com 
corresponia als edificis barrocs d'una certa importància. 
Totes les baranes són de ferro forjat, amb una gran 
riquesa ornamental de dobles espirals i boles metàl·liques 
a les cantonades. L'edifici té un sòcol inferior de carreus 
de pedra picada, amagat per la reparació que se’n féu el 
1979. Hi ha sanefes de color blanc que emmarquen les 
portes dels balcons, l'angle i les mitgeres. La resta de la 
façana és de color groc fosc. La farmàcia té una decoració 
interessant, on destaca el volat a manera de marquesina 
que serveix per a anunciar l'establiment. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici, entre la vila i el barri del Salvador, està 
situat dins l'interessant conjunt urbà format per la 
Corredora, la Pescateria Vella i els carrers del Salvador i 
dels Arbres. En aquesta zona hi havia uns quants edificis 
barrocs del segle XVIII, probablement destinats a la nova 
noblesa o a la burgesia puixant de l'època. 
 
TIPOLOGIA 
 
                                                             
* Aquesta farmàcia va desaparéixer després del 1982. 

És aquest un dels pocs edificis de pisos, barroc, per a 
l'aristocràcia mitjana o per a una burgesia primerenca, que 
resta dempeus. Cal assenyalar l'absència d'escut nobiliari, 
la qual cosa pot voler dir que l'edifici era destinat a una 
burgesia inicial. A Elx degueren ser abundants aquests 
edificis, sobretot a la zona dels voltants del carrer del 
Salvador, entre la vila i el raval. Són molt estimables les 
baranes de ferro forjat dels balcons, interessant obra 
barroca, com també la presència de la pedra picada, que 
denota la importància social dels promotors de l'edifici. El 
tractament de color de la façana, molt bonic, degué ser 
una intervenció de final del segle XIX. La farmàcia té al 
seu interior una abundant decoració; el rètol exterior, 
pintat sobre una base de fusta, envolta la façana i és típic 
de les tendes i botigues del canvi de segle. En conjunt, es 
tracta d'un edifici important a Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
1910  
En el núm. 20 de La Libertad, del 8 de maig, es deia que 
"en breu s'obrirà al públic la farmàcia del nostre amic 
Aureli Coquillat". 
En el núm. 30 del periòdic La Libertad, del 17 de juliol, 
s'anunciava la farmàcia Coquillat "als carrers de Troneta i 
d'Aurelià Ibarra". 
1979 
Es van fer reparacions i algunes lleugeres modificacions 
de l'interior i la façana de la farmàcia. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 24. 
La Libertad, núm. 20 i 30, 08-05-1910 i del 17-07-1910. 
Trabajo, núm. 118, 01-10-1911, on s'anunciava la "Gran 
farmàcia d'A. Coquillat". 
 
Casa de pisos i farmàcia, carrer d'Aurelià Ibarra (de la 
Pescateria Vella), núm. 4, i carrer de la Troneta. Vista de 
conjunt, abans de la reparació de la planta baixa. 
Fotografia del 1977. [p. 1.381] 
 
Casa de pisos (segle XVIII) i farmàcia, carrer d'Aurelià 
Ibarra (de la Pescateria Vella), núm. 4; cantonada carrer 
de la Troneta, núm 11. Vista de conjunt. Fotografia del 
1979. [p. 1.382 inf.] 
 
Casa de pisos (segle XVIII) i farmàcia, carrer d'Aurelià 
Ibarra (de la Pescateria Vella), núm. 4; cantonada carrer 
de Troneta, núm 11. Detall de la façana. Fotografia del 
1979. [p. 1.382 sup.] 
 
 
D-57 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Troneta, núm. 8 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segon quart del segle XX. 
 
UTILITZACIÓ 
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La planta baixa i l'entresòl són una botiga que tingué 
tradicionalment una gran importància a Elx: Brufal. Els 
pisos semblen deshabitats.*  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa, entresòl i dues plantes de pisos, 
que forma una cantonada. Es tracta d'un volum cúbic on 
totes les obertures dels pisos són finestres balconeres, 
allargades, perfectament ordenades, amb un ritme que les 
situa molt prop unes d'altres. Les baranes de ferros 
verticals són d'una gran senzillesa. La façana no té més 
ornament que unes petites cornises que rematen els forjats 
i una cornisa motllurada en la coronació de l'edifici. 
L'entresòl i la planta baixa estan aplacats de marbre. El 
primer té grans finestres horitzontals que ocupen tot 
l'espai entre els pilars. A la planta baixa, l'entrada de la 
botiga està enfonsada, de manera que deixa una part de la 
planta oberta al carrer, com una mena de pòrtic, que 
constitueix, en aquests carrers antics i estrets, un espai de 
gran valor urbà. 
 
CONTEXT 
 
Immediats a aquest hi ha bons edificis i conjunts 
arquitectònics, com ara els dels carrers dels Arbres, del 
Salvador i dels Desemparats. Enfront hi ha les espatlles 
de la casa racionalista de la plaça de Baix i de la del 
comte de Torrellano. El carreró lateral de l'edifici és un 
atzucac dels que eixien del carrer dels Arbres i feien una 
defensa contra els moros del raval en l’extrem sud de la 
vila. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquest un curiós edifici, poc o gens habitual a Elx, on 
domina, sobre qualsevol altra variable, el plantejament 
volumètric. L'absència d'ornamentació, de balcons i de 
miradors arriba a extrems programàtics de moviment 
modern. La disposició dels balcons, idènticament repetits, 
aconsegueix un efecte obsessiu, remarcat per la cornisa de 
dalt, la qual subratlla la simplicitat de la resta de l'edifici, i 
fa recordar, salvant les grans i òbvies distàncies, 
l'arquitectura de Coderch. El conjunt remet tant a 
l’arquitectura tradicional, especialment a les grans 
fàbriques i naus del primer quart de segle, com als 
programes de la vessant més clàssica del moviment 
modern. Amb tot, no pensem que siga emmarcable dins el 
racionalisme, ja que hi manquen els elements formals 
necessaris per a pensar en una intencionalitat, tant de 
l'autor com del promotor. La planta baixa i l'interessant 
espai urbà que s'hi crea és una aportació de la burgesia 
comercial del segle XIX, l'origen de la qual cal buscar en 
els passatges i en altres espais públics interiors a les illes 
de cases dels eixamples, que d'una altra manera no 
tindrien valor comercial i per on els vianants podien 
passejar i mirar els aparadors de les botigues. 
 
CRONOLOGIA 
 

                                                             
* Després del 1982 s’hi instal·là una oficina bancària i, uns anys 
després, oficines municipals. 

Obra difícil de datar. Malgrat la imprecissió estilística, 
suposem que pertany al segon quart d'aquest segle, devers 
el 1935; la intervenció de la planta baixa sembla posterior 
a la resta de l'immoble, pot ser ja de la postguerra. 
 
Edifici comercial i dhabitatges, carrer de la Troneta, núm. 
8. Vista dels pisos, on els buits estan disposats d'una 
forma totalment ordenada. Fotografia del 1977. [p. 1.385] 
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ZONA E. BARRI DEL SALVADOR 
 
E-1 Carrer de l'Almòrida 
E-2 Carrer dels Sants Metges 
E-3 Replaceta de l'Espart 
E-4 Carrer del Salvador 
E-5 Casa de pisos. Carrers del Salvador i del 

Passatge, núm. 1 
E-6 Església del Salvador 
E-7 Carrer dels Solars 
E-8 Casa de pisos. Carrer de Sant Isidre, núm. 18 
E-9 Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats 
E-10 Casa de pisos. Carrer de la Mare de Déu dels 

Desemparats, núm. 4 i 6 
E-11 Casa de planta baixa i pis. Carrer de la Mare de 

Déu dels Desemparats, núm. 11 
E-12 Replaceta de les Barques 
E-13 Carrer del Salnitre 
E-14 Casa de pisos. Carrer del Salnitre, núm. 17 
E-15 Casa de planta baixa i pis. Carrer del Salnitre, 

núm. 24 
E-16 Teatre Cinema Alcázar. Carrer de Juan Ramón 

Jiménez, núm. 5 
E-17 Casa de planta baixa i pis. Carrers de Juan 

Ramon Jiménez, de l'Àngel i del Racó de Sant 
Jordi 

E-18 Casa de planta baixa i pis. Carrer de la Porta 
d'Oriola, núm. 4 

E-19 Casa de pisos. Carrer de la Porta d'Oriola, núm. 
2, i plaça de les Barques 

E-20 Carrer de Sant Jordi 
E-21 Casa de pisos i fàbrica. Carrer de Sant Jordi, 

núm. 1, i carrer de l'Abat Pons 
E-22 Casa de planta baixa i pis. Carrer de Sant Jordi, 

núm. 6 
E-23 Casa de planta baixa i pis. Carrer de Sant Jordi, 

núm. 12 
E-24 Casa de pisos. Carrer de Sant Jordi, núm. 13 
E-25 Ermita de Sant Jordi 
E-26 Carrer de Sant Miquel 
 
Zona E. Barri del Salvador [p. 1.387] 
 
 
ZONA E. BARRI DEL SALVADOR 
 
La parròquia del Salvador comprenia tota la zona al sud 
de la vila murada, entre les muralles i la moreria o raval 
de Sant Joan. Els carrers immediats a la vila, encara que 
per la situació urbana formen part d'aquesta parròquia i 
d'aquest barri (al marge, com és evident, dels límits 
eclesiàstics) els hem situat en un capítol específic 
d'aquesta guia per la importància i per les característiques 
de l'arquitectura que s'hi troba. 
L'origen del barri del Salvador fou la Pobla de Sant Jordi, 
enclavament cristià de datació confosa. Segons alguns, 
aquesta Pobla de Sant Jordi era un barri dels castellans 
que ja existia abans de la conquesta i, conseqüentment, 
abans de la fundació del raval de Sant Joan. Posteriorment 
s'hi va fundar l'església del Salvador, pròxima a la Pobla 
de Sant Jordi, però perfectament diferenciada. La vida de 
tots dos nuclis fou molt llànguida fins a arribar a l'edat 
contemporània, tant per ser terra de frontera entre 

cristians i moros, com per la gran extensió superficial que 
hi havia. 
També Gozálvez assenyala que un raval cristià existent 
abans de la conquesta podria correspondre's amb 
l'anomenada Pobla de Sant Jordi, i estaria situada al final 
dels carrers de l'Àngel i de Sant Jordi, encara que per a 
aquesta hipòtesi es basa més en criteris urbans que no en 
textos escrits. Suposa Gozálvez que, des d'aquesta Pobla 
de Sant Jordi, els cristians podrien fugir fàcilment creuant 
el riu per la Porta d'Oriola (gual natural per a travessar la 
rambla utilitzat abans que hi hagués cap pont a Elx). 
També per a Gozálvez, l'illa de cases limitada pels carrers 
de la Porta del Raval, de la Mare de Déu de la Llet, de 
l'Abadia i de l'Àngel mostra un traçat anterior, o si més no 
independent, de l'edificació veïna al nord i al sud, ja que 
interrompia els carrers Nou de Sant Antoni (al nord) i del 
Fossar (al sud). Durant els anys 70 del segle XX, els 
representants del municipi es van encarregar de desfer 
aquesta interrupció i d'obrir l'inexistent carrer, de manera 
que eliminaren el tancament del raval de Sant Joan, propi 
dels barris musulmans. La Pobla de Sant Jordi també 
interrompia el traçat del carrer de l'Àngel, que també es 
va prolongar. Finalment, Gozálvez considera —pensem 
que encertadament— que aquest raval cristià pogué ser el 
suport per al creixement cap al sud de la moreria, després 
de l'expulsió dels moros de la vila. 
Respecte a la parròquia del Salvador, Gozálvez considera 
que l'església fou fundada al segle XIII, durant els primers 
temps de la repoblació; tanmateix (i per la ubicació de les 
esglésies dels dos barris) no la considera un engrandiment 
de la Pobla de Sant Jordi. Suposa Gozálvez que els solars 
de la Pobla de Sant Jordi foren assignats als moros quan 
se'ls expulsà de la vila, però que no els utilitzaren perquè 
preferiren els solars de més al sud, dins la moreria, per la 
qual cosa van ser retornats als cristians de bell nou. 
Encara a meitat del segle XV, Gozálvez creu que la Pobla 
de Sant Jordi no s'estenia més a llevant del carrer de Sant 
Jordi, ja que el 1452 el Consell d'Elx volgué fer un forn 
de vidre "a les Eres de Sant Jordi", i els vilatans es van 
queixar que el lloc quedàs tant apartat. Fins al segle XVIII 
la urbanització no arribà per llevant al carrer dels Solars, 
amb l'ampliació que suposaren els nous barris de Saràvia i 
de Conrado. I fins al segle XX no s'urbanitzà el costat de 
ponent del barri, amb la tala de l'hort de Gil. 
Aquesta evolució ha originat un barri amb una fesomia 
urbana delimitada al nord i al sud per dos carrers que van 
en direcció est-oest (els dels Arbres i el de l'Àngel), a 
llevant pel Filet de Fora i a ponent per la rambla. Els 
carrers interiors del barri del Salvador són molt peculiars, 
ja que tots tenen (o tenien) direcció nord-sud, cosa que 
genera unes illes de cases molt allargades. Gozálvez 
interpreta aquest fet com una conseqüència de la 
necessitat que els habitants de la vila tenien de defensar-
se dels atacs dels moros del raval de Sant Joan. A través 
d'aquests carrers s'establia el nexe entre la vila i el raval, 
encara que l'eix més important d'unió entre tots dos nuclis 
anà desplaçant-se amb els segles cap a ponent: primer 
foren els carrers del Salvador i dels Solars, després els 
carrers del Carme i de Sant Jordi (amb la replaceta de les 
Barques per enmig) i, finalment, el carrer del Salnitre, 
vora la rambla, quan el camí primitiu fou convertit en un 
carrer de gran amplària a principi del segle XX, per tal 
d'urbanitzar l'hort de Gil, sobre la vessant de la rambla. 
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Aquest eix —avui definitiu per a l'accés al raval— fou 
completat devers els anys 40 amb l'obertura del carrer de 
Juan Ramón Jiménez, que començà a trencar l'estructura 
urbana del raval i féu desaparèixer bona part de la Pobla 
de Sant Jordi. 
En general, la trama urbana del barri del Salvador ha estat 
trencada a poc a poc pel planejament al llarg del segle XX, 
sense parar esment en la importància històrica del lloc. 
Els primers projectes per a fer-hi intervencions 
haussmanianes foren dels anys 30; així, aquest barri 
tingué la trista sort de ser el primer que patí l'obertura 
d'un carrer totalment de nova planta, encara durant la 
Segona República. Parlem del carrer dit de 
Zumalacárregui, ara del Passatge, i en concret del tram 
situat entre els carrers del Salvador i de Sant Isidre. S'hi 
seguien les modes urbanístiques de final del segle XIX, 
d'intervenció als centres històrics, que van originar la 
desaparició de molts barris antics a tot Europa. Quan, 
després de la Segona Guerra Mundial, començà a 
plantejar-se la conservació integral de les ciutats antigues, 
a Elx —com a la resta de l'Estat— es van mantenir els 
projectes d'obertura de carrers de nova planta, com aquest 
del Passatge, que, cinquanta anys després de dissenyat, 
encara no s'ha obert del tot. 
Arquitectònicament, interessava el barri del Salvador 
sobretot per les cases que hi va construir la burgesia 
mitjana i petita en apropiar-se de molts dels carrers a final 
del segle XIX i principi del XX, les quals solien ser 
variacions de l'habitatge romàntic i modernista, alguns 
d'aquests d'una gran qualitat formal i de molta riquesa 
material. També, a la part del nord d'aquest barri, en la 
zona més pròxima a la vila, hi ha alguns edificis 
nobiliaris, dels segles XVIII i XIX, que seguien esquemes 
barrocs. D'aquests palaus, d'una qualitat inferior als de la 
vila, encara en quedaven alguns devers els anys 50, i 
devien ser molt abundants (pensem en els arcs gòtics 
destruïts al carrer del Salvador el 1981, en els dos palaus 
que calgué derrocar per a obrir el carrer del Passatge, en 
el del carrer de Sant Isidre, en el carrer de la Troneta, en 
la portada del carrer dels Desemparats, etc.). 
 
CRONOLOGIA 
 
1241 
Els castellans que vingueren amb l'infant Don Manuel es 
van establir on ara es troba l'església del Salvador, segons 
Ibarra. Diu que feien culte a la Mare de Déu de 
l'Assumpció, culte que després del 1265 van traslladar a 
la mesquita, dins la vila. Aquesta rara notícia d'Ibarra pot 
referir-se més aviat a la Pobla de Sant Jordi que no al 
barri del Salvador. 
1264 
Ibarra diu que sembla ser que aquesta primitiva població 
castellana va desaparèixer amb motiu de la sublevació 
mudèjar d'aquest any. 
1269 
Segons Gozálvez, l'Infant Don Manuel parla de 
l'existència d'un raval habitat pels cristians abans del 
1265. Per a aquest autor, es tractava d'un petit nombre de 
repobladors portats amb motiu de les Capitulacions 
d'Alcaràs del 1243, on hi havia representants del senyoriu 
d'Elx, un dels integrants nominals del regne murcià d'Ibn 
Hud. Açò suposava, segons Gozálvez, entre d'altres 

tributs, la possessió en mans castellanes, amb guarnicions 
militars, de les principals fortaleses. 
1276 
Els pobladors que vingueren amb l'Infant Don Manuel no 
cabien dins de la vila i, segons Sanz i Ibarra, se'ls donà el 
terreny comprès entre la vila i la moreria perquè hi fessen 
el seu barri. S'erigí la parròquia "pensant que vindria més 
gent, i així està, sense cases a migdia", deia encara el 
1621 el cronista Sanz. 
1370 
El Consell edificà l'ermita de Sant Jordi, a la qual dotà 
d'un patrimoni que comprenia deu cases del barri. La 
importància del raval de la Pobla de Sant Jordi, segons 
Gozálvez, fou prou per a tenir cementiri propi, igual que 
la moreria i les parròquies del Salvador i de Santa Maria. 
Segons diu, l'ermita de Sant Jordi estava al principi del 
carrer de la Porta del Raval, enfront de l'inici per ponent 
del carrer de l'Àngel. 
1384 
En capítol del 25 de febrer es deia que els solars de la 
Pobla de Sant Jordi foren donats als moros perquè hi 
fessen cases i s'hi assentàs la població. Ramos diu que, 
malgrat això, quan tornaren després d'anar-se'n amb 
Reduan, el moro de Granada, es van quedar a l'actual 
raval de Sant Joan, i deixaren el terreny vora la vila 
perquè fos poblat pels cristians. "Així ho feren els 
cristians, i per raó del miracle fet per Sant Jordi quan 
Reduan tenia assetjada la vila, se li dedicà l'església de 
Sant Jordi feta en la dita pobla i cementiri dels cristians". 
1430 
Segons Gozálvez, les construccions fora dels murs, al 
raval cristià, tenien prou entitat per a ser citades de 
manera oficial. 
1435 
Consta la construcció de barreres en el raval cristià per a 
defensar-se dels moros. Gozálvez planteja la possibilitat 
que els carrerons sense eixida al sud dels carrers de la 
Troneta i dels Arbres siguen restes d'aquelles defenses o 
barreres que es van quedar fossilitzades en el plànol. 
1439 
Aquest any, amb la finalitat que s'anàs poblant el barri del 
Salvador, entre la vila i la moreria, el Consell donà 
debades alguns terrenys per a edificar-hi, vora l'ermita de 
Sant Jordi. 
1448 
Amb motiu de l'estat de guerra amb els castellans, el 
Consell manà que l'obrer de mur revisàs l'estat de les 
tàpies del raval cristià, immediatament extramurs, al sud 
de la vila. 
1450 
Aquest any es van tornar a fer donacions gratuïtes de 
solars a la "plaça del Bany, camí de la moreria" (?). 
1452 
El Consell va voler fer un forn de vidre "a les eres de Sant 
Jordi", però els vilatans es queixaren que el lloc estigués 
tan apartat. 
1455 
Segons Gozálvez, l'edificació cristiana immediatament 
extramurs, al sud de la vila, era ja prou important perquè 
la ciutat estigués ja dividida en dos districtes electorals 
per a la designació dels jurats: la parròquia de Santa 
Maria, fins a la Corredora, i la del Salvador, al sud 
d'aquesta.  
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1462 
Gozálvez dóna la notícia de la nova construcció de 
barreres al raval cristià, i concretament a la Pobla de Sant 
Jordi. Ramos diu que es van fer "vora el burdell de la vila, 
en la costa de Banús". 
1621 
Sanz diu que a migdia de l'església del Salvador no hi 
havia encara cases adossades ni arrimades; dóna 
l'explicació que quan fou fundat el barri, s'esperava un 
major nombre de repobladors, que no hi van arribar. 
Gozálvez dóna per bona aquesta hipòtesi. 
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Plànol del barri del Salvador; fragment de Topografia, o 
ichonografia..., per Porras, final del segle XVIII. [p. 1.393] 
 
Plànol del barri del Salvador. Fragment del Plano 
geométrico..., per Josep Gozàlvez, 1849. Encara hi ha els 
horts de palmeres del teatre Kursaal, de la replaceta dels 
Pontos, de Gil, i tots els del carrer de l'Almòrida i del 
Filet de Fora. [p. 1.394] 
 
Plànol del barri del Salvador; fragment d'Elx del Regne, 
copiat per A. Costa, Madrid, 1859. Llegenda: 
3. Parròquia del Salvador 
[...] 
10. Capella i hospital de la Caritat, avui Jutjat. 
11. Casa capitular, llonja, capítol i oratori de N. S. de 
l'Assumpció. 
[...] 
14. Presó i rellotge de Calendura. 
[...] 
18. Plaça de la Fruita. 
[...] 
21. Escoles públiques de xiquets. 
22. Molins d'oli. 
23. Fàbriques d'aiguardent. [p. 1.395] 

 
El barri del Salvador, segons Gozálvez. Llegenda: 
5. Pescateria Nova. 
[...] 
7. Ajuntament de la vila. 
8. Convent de Santa Clara. 
9. Temple del Salvador. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 1.396] 
 
El barri del Salvador durant els anys 40. S'hi veuen els 
carrers allargats en direcció nord-sud i els atzucacs que 
eixien del carrer dels Arbres, restes de la defensa de la 
vila. [p. 1.397 inf.] 
 
Fotoplànol del barri del Salvador, del 1952. Encara hi és 
sense construir la nova església. S'hi pot observar la 
tremenda ocupació de l'hort de Gil per les fàbriques les 
primeres dècades del segle XX. [p. 1.397 sup.] 
 

Barri del Salvador. Parcel·lari de la zona del sud devers el 
1974. Els carrers són allargats en direcció nord-sud.. 
AME, NO i SP, Parcel·lari d'Hisenda; original a E: 
1/1.000. [p. 1.398] 
 
Barri del Salvador. Parcel·lari de la zona del nord devers 
el 1974. En tot el barri només hi ha dues places 
històriques: la del Salvador i la de les Barques. AME, NO 
i SP, Parcel·lari d'Hisenda; original E: 1/1.000. [p. 1.399] 
 
Parcel·lari del barri del Salvador, devers el 1974, segons 
el Ministeri d'Hisenda. [p. 1.400 inf.] 
 
Detall del Pla de la Vessant, i de les seues previsions 
sobre el barri del Salvador, que al pla anomenen "la 
Pobla", 1974. [p. 1.400 sup.] 
 
Imatge del barri del Salvador des de l'altre costat del riu 
cap al 1960, segons l'arquitecte Garcia Bellido. 
Contrastant amb la vila i el raval, aquesta era 
històricament una imatge confusa, originada per 
l'ocupació tardana de l'hort de Gil. Originalment aquesta 
marge es trobava tota plena de palmeres, com al nord de 
la vila. AME, NO i SP; PE de la VLV, 1976. [p. 1.401 
sup.] 
 
Imatge del barri del Salvador des de l'altre costat del riu el 
1974, segons l'arquitecte Garcia Bellido. Al voltant de 
l'eix format els anys 40, en obrir el carrer de Gabriel Ruiz 
Chorro, es van edificar molts edificis de gran altura 
durant els anys 60. AME, NO i SP; PE de la VLV, 1976. 
[p. 1.401 inf.] 
 
Imatge del barri del Salvador des de l'altre costat del riu, 
segons el planejament vigent als anys 60. El que s'ha 
construït seguint el Pla de la Vessant no es troba gaire 
lluny d'aquest dibuix. AME, NO i SP, PE de la VLV, 
1976. [p. 1.402 sup.] 
 
Imatge del barri del Salvador des de l'altre costat del riu, 
segons el Pla de la Vessant. Una utopia del dibuixant, 
plena de bones intencions, que s'assembla poc al que s'hi 
ha construït efectivament. Pintoresquisme versus edilizia. 
AME, NO i SP, PE de la VLV, 1976. [p. 1.402 inf.] 
 
Vista del marge esquerre d'Elx des del sud. En primer 
terme, la part de ponent del barri del Salvador. Al fons, la 
vila murada, amb la mitja taronja i la torre de l'església de 
Santa Maria. Fotografia devers el 1955. [p. 1.403 sup.] 
 
Vista del marge esquerre d'Elx des del nord. Entre el pont 
Nou i el pont Vell es troba el barri del Salvador. S'hi 
veuen les fàbriques que originaren la desfeta de l'hort de 
Gil. Fotografia devers el 1955. [p. 1.403 inf.] 
 
Dues vistes del que fou hort de Gil, en el límit oest del 
barri del Salvador i vora el carrer del Salnitre. En la 
primera, devers el 1960, encara hi ha les fàbriques 
construïdes sobre l'hort. En l'altra, devers el 1970, ja 
s'havien derrocat. [p. 1.404] 
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E-1 
DENOMINACIÓ:  CARRER DE L'ALMÒRIDA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'Almòrida és un carrer que va de nord a sud i forma part 
de l'eix definit pel cardus de la centuriació romana d'Illici. 
Al sud de l'Almòrida es troba el Filet de Fora, i al nord, la 
plaça del Pinyó i el Pont dels Ortissos. L'Almòrida és el 
carrer que limita per llevant el barri del Salvador. També 
era aquest el límit de la ciutat anterior al segle XIX, ja que 
més enllà es trobaven els horts de palmeres. Tanmateix, el 
barri del Carme, de final del segle XIX, amplià la ciutat 
cap a llevant, quan es va tallar l'hort de la Puça. Aquest 
cardus maximus és un dels eixos de major importància 
urbana a Elx: hi passa la sèquia Major, que es desvia 
després cap a llevant, hi tingué l'estudi l'arquitecte il·licità 
Antoni Serrano i Peral, i, allò de més rellevància 
històrica, durant l'edat mitjana s'hi trobava el call jueu. 
Ibarra situa la jueria en l'Almòrida, en el que anomena 
barri de Sant Jeroni (a llevant del carrer dels Solars), i 
també vora el cementiri dels àrabs. Tanmateix, Gozálvez 
considera que aquesta situació i extensió és improbable ja 
que no creu que el call tingués més d'un carrer, per la qual 
cosa el situa únicament al carrer de l'Almòrida, entre la 
Porta de la Morera i el carrer dels Arbres. 
 
TOPONÍMIA 
 
Tradicionalment se l'anomenà carrer de l'Almòrida i amb 
aquest nom s'hi refereix Ibarra, però el 1911 se li donà el 
nom de Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824 – Madrid 
1901), polític republicà que fou ministre de la 
Governació. Segons la GEC, fou el més important ideòleg 
i defensor de la no realitzada revolució democràtica 
burgesa del segle XIX a Espanya, i el seu pensament fou 
especialment influent en el catalanisme esquerrà i en 
l'anarquisme. Després de la Guerra d'Espanya, el 
franquisme li posà el nom del polític i advocat falangista 
Onésimo Redondo, i després de les eleccions municipals 
democràtiques del 1979 se li tornà el nom de Pi i Margall, 
que havia tingut abans de la guerra. Ramos li aplica el 
nom de Filet de Fora, però popularment aquest nom s’ha 
utilitzat només enllà la Porta de la Morera, punt d'on 
arrancava també, en direcció est, el camí vell de Santa 
Pola (transformat més tard en carrer de Frederic Garcia i 
Sanchiz i, més tard, en carrer de la Porta de la Morera). 
 
CRONOLOGIA 
 
1281 
Segons Gozálvez, aquest any ja constava l'existència de 
jueus a Elx. 
1371 
El 12 de febrer, segons Ramos, el Consell donà 
autorització perquè vinguessen dos jueus a viure a Elx. 
1379 
Els jueus ja apareixien a Elx ocupant una jueria, segons 
sembla com a barri separat i amb entitat pròpia. 
1380 
Hi ha notícia de compravendes entre jueus. Ramos dóna 
la notícia d'una jueva que vengué un llibre de comptes a 
un veí. 

1400 
Malgrat els intents de protecció, segons Gozálvez, aquest 
any ja havia desaparegut el call d'Elx i els béns dels jueus 
havien estat confiscats pel Consell. 
1401 
Barcelona, senyora de la ciutat, cedí al consell els béns 
dels jueus. El producte de la venda s'havia de destinar a la 
reparació de les muralles. 
1402 
El 7 de febrer, en nom del Consell, els jurats vengueren 
en pública subhasta els béns de l'Almòrida "i part de 
l'aigua del reg". 
1435 
Segons Gozálvez, ja es parla "del temps que havia jueus 
en la dita vila" i, segons Ramos, el 2 de juny s'afirmava 
"que ja no hi ha jueus a Elx". 
1800 
Aquest any, segons Ramos, hi havia a l'Almòrida una de 
les sis fàbriques d'algeps sense forn que hi havia a Elx. 
Diu que era d'un tal Miquel Micó. També hi havia dues 
fàbriques d'aiguardent, "d'alambí comú i de caldera de 
300 litres, una de les quals es trobava l'Almòrida i l'altra a 
la Porta de la Morera. 
1855 
En una almàssera situada "al carrer de la Porta de la 
Morera o Filet de Fora", es projectava establir una fàbrica 
d'aiguardent, per a la qual cosa calia "introduir aigua de la 
que corre pel partidor de Nitxassa". Es demanava permís 
per a fer-hi "una basseta petita, amb dos forats perquè 
entràs i eixís l'aigua, amb la finalitat de mantenir l'aigua 
fresca durant l'elaboració de l'aiguardent". 
1858 
El 16 de juliol, Josep Sànchez d'Agulló demanà construir 
un edifici en el carrer de l'Almòrida, aprofitant l'aigua de 
la sèquia Major per refrigerar la fabricació d'aiguardent. 
1911 
El mes de març, Ibarra trobà a la casa núm. 7 del carrer de 
l'Almòrida diversos objectes i restes de ceràmica ("testos 
hispanoàrabs", en deia). 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
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Carrer de l'Almòrida, pany de paret de llevant del tram del 
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1.408 inf.] 
 
Carrer de l'Almòrida. Cases de pisos del pany de paret de 
ponent, amb unes magnífiques reixes de pit de colom i 
baranes modernistes. Fotografia del 1977. [p. 1.408 sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de l'Almòrida. Pany de 
llevant de la part sud. Fotografia del 1977. [p. 1.409 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de l'Almòrida, núm. 14. 
Aquí es trobaven la casa i l'estudi de l'arquitecte Serrano i 
Peral. Fotografia del 1977. [p. 1.409 mig] 
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Casa de pisos, carrer de l'Almòrida, núm. 1. Façana 
posterior, amb un gran jardí que donava al carrer d'Alfons 
el Savi. Fotografia del 1977. [p. 1.409 sup.] 
 
Espatlles d'una casa del carrer de l'Almòrida. Les cases 
del barri dels jueus, que donaven als horts per la part de 
darrere, solien tenir aquests grans i magnífics jardins, amb 
arbres i palmeres. Aquesta casa, com tantes altres, fou 
abandonada fins que es va caure el 1982. Fotografia del 
1981. [p. 1.410] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de l'Olivereta, núm. 15. 
Reixa en pit de colom. Fotografia del 1977. [p. 1.411 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de l'Olivereta núm. 15. 
Detall de la reixa. El ràfec pronunciat, amb l'estructura de 
fusta a la vista, és de principi del segle XIX, abans que s'hi 
incorporassen manises i ornaments de fusta. Fotografia 
del 1977. [p. 1.411 sup.] 
 
Carrer de l'Olivereta, paret de ponent. Antics edificis 
d'arquitectura tradicional, on destaca la riquesa 
compositiva dels volums. Fotografia del 1977. [p. 1.412 
inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de l'Olivereta, núm. 6. 
Arquitectura tradicional urbana extramurs de la vila, a la 
qual no afectaren les renovacions burgeses del segle XIX i 
principi del XX. Fotografia del 1977. [p. 1.412 sup.] 
 
Casa de pisos, carrer de la Porta Xequica del Salvador, 
núm. 16. Vista de conjunt i detall de l'ornamentació de 
l'eix central de la façana. Fotografies del 1978. [p. 1.413] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Porta Xequica del 
Salvador, núm. 12 i carrer de Sant Joaquim. Vista de 
conjunt i detall de les obertures del pis, amb la reixa en pit 
de colom protegint la finestra. Fotografies del 1978. [p. 
1.414] 
 
Casa de pisos, carrer de la Porta Xequica del Salvador, 
núm. 6. Vista de conjunt. Casa burgesa on destaquen la 
composició de la façana, el ràfec pronunciat i la porta 
folrada de llanda. Fotografia del 1978. [p. 1.415] 
 
 
E-2 
DENOMINACIÓ:  CARRER DELS SANTS METGES 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Entre la replaceta de l'Espart i el carrer de la Porta 
Xequica del Salvador hi ha el carrer dels Sants Metges, 
que va en direcció nord-sud. És estret i totes les cases, 
originàriment de dues plantes, han estat ja substituïdes per 
edificis de gran altura o es troben en ruïna. Aquest carrer 
apareix ja consignat documentalment el 1538, amb el nom 
de carrer Nou. Segons Gozálvez, amb aquest carrer 
s'inicià l'ocupació urbana dels terrenys situats entre 
l'Almòrida, on era l'antic call jueu, i el carrer del 
Salvador. Totes aquestes terres eren horts de palmeres, 
com ho demostra el fet que, a meitat del segle XIX, encara 

n'hi havia un entre els carrers Nou i de l'Olivereta, que 
seria ocupat, després de tallar les palmeres, pel cinema 
Gran Teatre. Fou en aquest carrer dels Sants Metges on es 
va vendre per primera vegada a Elx, el 13 de febrer del 
1910, l'aigua de la societat Nuevos Riegos El Progreso. 
 
TOPONÍMIA 
 
Des que apareix citat al segon quart del segle XVI, fins al 
segle XIX, l'anomenaren carrer Nou. Amb aquest nom se'l 
troba Gozálvez encara a final del segle XVIII. Durant el 
segle XIX se li digué carrer dels Sants Metges. El 1931, 
amb la proclamació de la Segona República, el dedicaren 
al violinista Pablo Sarasate. Actualment segueix dient-se, 
indistintament, de les dues maneres. Gozálvez identifica 
el carrer dels Sants Metges amb el carrer dels Sants de la 
Pedra, que Ramos (potser més encertadament) situa al 
carrer del Forn.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 55 i 67. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 581. 
—La industria, p. 301. 
 
Carrer dels Sants Metges i del Mestre Sarasate. Cases 
humils per a treballadors en els carrers intermedis dels 
eixos importants que unien la vila i el raval. Fotografia 
del 1977. [p. 1.417] 
 
 
E-3 
DENOMINACIÓ:  REPLACETA DE L'ESPART 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La replaceta de l'Espart és una intervenció urbanística de 
la segona meitat del segle XIX. Encara no es veu en el 
plànol de Gonzàlez ni en el de Coello. Com en el cas de 
l'obertura del carrer del Passatge i de l'atzucac de la 
Bodega, aquest fou un intent de sanejar i regularitzar 
geomètricament el traçat lineal dels carrers al sud dels 
carrer dels Arbres. Aquesta era una plaça petita, la 
superfície de la qual es va duplicar un segle després 
d'haver-se format mercè a un pla especial que desféu la 
geometria vuit-centista i trencà molts dels carrers que hi 
conduïen. Ara és un lloc on aparquen els automòbils, 
sense cap interès urbà ni arquitectònic, i que en canvi 
podria ser un lloc magnífic per als transeünts. 
L'arquitectura està composta per alguns edificis moderns 
d'una certa dignitat compositiva, però totalment 
desmesurats, i de cases populars tancades i mig 
derrocades. Hi destaca un jardí amb arbres que dóna a 
aquesta plaça i que és la part de darrere d'un immoble del 
carrer dels Arbres.* 
La replaceta de l'Espart està delimitada per ponent pel 
carrer de Santa Bàrbera, que va del carrer dels Arbres al 
de la Porta Xequica del Salvador, per darrere de l'església 
homònima. Aquí hi ha una de les poques sales d'art a Elx. 
Gozálvez dóna la notícia que el 1741 s'hi féu una capella 

                                                             
* La replaceta de l'Espart fou profundament modificada després 
del 1982. 
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dedicada a Santa Bàrbera, raó per la qual el carrer, que 
fins aleshores havia estat dit de "Pocotrigo" 
(estranyament, en castellà), prengué el nom de la santa. 
Poc durà tal altar o capella, perquè el 1772 el Consell 
autoritzà que l'enderrocàs un veí que ho sol·licitava, ja 
que es pensava que feia lleig el carrer. El 1931, segons 
Ramos, la Segona República li donà el nom de l'actor 
Fernando Díaz de Mendoza, que es veu que encara no 
tenia a nom seu el carrer del Trinquet.  
Entre el carrer de Santa Bàrbera i el del Salvador està 
situat el que s'anomenà carrer de Madrid, el qual havia 
estat un atzucac, abans que se li donàs eixida cap el sud 
devers els anys 70 del segle XX, en obrir el carrer del 
Passatge. Segons Ramos, aquest carreró s'anomenà de la 
Bodega, perquè aquí hi havia les bodegues del senyor 
d'Elx. També diu que era conegut com a carreró de la 
Pescateria. És aquest un carreró estret i brut. L'excessiva 
altura dels pisos ha destruït l'antiga imatge de carreró de 
poble, i la mancança d'activitats comercials ha impedit 
que tingués l'amabilitat i l'ambient agradable del carrer 
del Salvador. A meitat de carrer, on es forma una espècie 
de petita replaceta, hi ha una formosa reixa en pit de 
colom que pertany a l'edifici de la fonda la Confiança. En 
una casa situada entre aquest carrer i el del Salvador 
aparegueren el 1981 dos arcs gòtics apuntats de grans 
dimensions i un de mig punt de petites dimensions, que 
foren picats i totalment destruïts amb una impunitat 
absoluta. 
 
TOPONÍMIA 
 
Aquesta replaceta s'anomen'a de l'Espart perquè s'hi 
venien els articles d'espart a final del segle XIX. Després 
se li posà el nom de Maria Guerrero (Madrid 1867–1928), 
actriu teatral formada a París, que formà una companyia 
pròpia amb el seu marit, Fernando Díaz de Mandoza. 
 
CRONOLOGIA 
 
1849 
En el plànol de Gonzàlez d'aquest any encara no apareixia 
la replaceta de l'Espart. 
1850 
Devers aquest any es va obrir la plaça, entre els carrers 
dels Sants Metges i de Santa Bàrbera. 
1861 
Segons Gozálvez, aquest any es van aprofitar alguns 
colzes dels atzucacs que eixien del carrer dels Arbres per 
a obrir la plaça. L'11 de setembre, l'Ajuntament acordà 
que el mercat dels dissabtes dels articles d'espart fos 
traslladat a la nova replaceta de l'Espart per tal d'evitar la 
congestió de la plaça de les Barques. A més, se li volia 
donar animació als carrers de l'Olivereta i dels Sants 
Metges, ja que, deien, estaven en el centre del poble i no 
en tenien gens, d'animació. En efecte, fins i tot avui en 
dia, tota aquesta zona ha restat al marge de l'activitat 
comercial i lúdica del centre de la ciutat. 
1968 
Una ordre ministerial del 13 de novembre aprovà el Pla 
Parcial de Reforma Interior de la plaça de Maria 
Guerrero, que duplicava la superfície de l'espai públic, 
trencava les alineacions originals, tant de la plaça com 
dels carrers que hi desembocaven, i augmentava les 

altures escandalosament. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. VIII, p. 308, sobre Maria Guerrero. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 77 i 96. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 581, 606-607 i 621. 
 
Replaceta de l'Espart. Plànol de la reforma dels anys 60, 
que augmentà la superfície pública i modificà el traçat de 
la trama urbana. [p. 1.420] 
 
Replaceta de l'Espart. Jardí posterior d'una casa que té 
l'entrada pel carrer dels Arbres. La grandària del jardí i 
l'abundant vegetació dóna idea de la generositat amb l'ús 
de l'espai urbà privat als pobles preindustrials. Fotografia 
del 1977. [p. 1.421] 
 
Carrer de Santa Bàrbera, vista cap al nord; a l'esquerra hi 
ha l'església del Salvador. Aquest fou un carrer de cases 
humils, a penes renovades fins a la meitat del segle XX. El 
traçat urbà ha canviat substancialment des del 1859. 
Fotografia del 1981. [p. 1.422] 
 
Cases de pisos. Carreró de la Bodega. En el plànol del 
1859, aquest carrer és l'inici del carrer de Santa Bàrbera. 
La casa de l'esquerra, amb una formosa reixa en pit de 
colom, és la part posterior de la fonda la Confiança. 
Fotografia del 1977. [p. 1.423] 
 
 
E-4 
DENOMINACIÓ:  CARRER DEL SALVADOR 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Salvador, un dels més antics del barri, 
formava part de l'eix principal que unia la vila murada i el 
raval de Sant Joan, passant per davant de l'església del 
Salvador. És un carrer que fou tradicionalment molt 
comercial i que forma un dels millors conjunts 
d'arquitectura de final del segle XIX i principi del XX que 
encara es conserven a la ciutat. Aquest carrer està tancat 
al trànsit de cotxes i fou el primer d'Elx que, en una època 
molt primerenca, fou deixat només per als vianants. Es 
tracta d'un bon exemple que durant els darrers setanta 
anys ha demostrat com poden funcionar de bé els carrers 
sense trànsit d'automòbils. Dissortadament, el bon 
exemple no es generalitzà i el carrer del Salvador fou una 
experiència aïllada dins l'estructura urbana d'Elx. La 
voluntat de cosmopolitisme que tenia aquesta intervenció 
quedava palesa en les comparances que feien els veïns per 
a demanar "que es condemnàs el trànsit de carruatges". Es 
parlava d'Alacant, Múrcia i València, totes tres ciutats 
"amb vies destinades a passeigs". Les tres eren les més 
pròximes i tres possibles espills on Elx es mirava; a més 
eren capitals, amb totes les coses que implicava el terme 
en tant que sinònim de ciutat gran i important. 
Tanmateix, a Elx, les actuacions de la burgesia del 
tombant de segle no foren ni molt menys comparables ni 
tan sols a altres pobles, com ara Alcoi o Novelda, on la 
qualitat de l'arquitectura i la importància de les 
intervencions urbanes superaren amb escreix allò que es 
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feia a Elx. Aquí predominava l'obertura de noves vies 
sobre els nous traçats dels eixamples i, així, els anys 30 
s'obria el carrer del Passatge, perpendicular al del 
Salvador, i ja el 1942, s'anunciava la prolongació d'aquest 
cap a la replaceta de l'Espart, la qual cosa es féu unes 
dècades més tard. 
Al carrer del Salvador hi ha botigues que han estat tota 
una institució a Elx, com ara les tendes de joguets dels 
Parreño, o la de Rico, i la llibreria Agulló, establerta 
primer a la Corredora i més tard aquí, que ja s'anunciava 
en el periòdic Levante el 1926. Per damunt de totes, però, 
destaca la Drogueria Vella, amb una deliciosa decoració 
de meitat del segle XX.* Aquest establiment ja apareixia el 
1925 al setmanari Levante, on s'anunciava, amb una 
preciosa publicitat art-decó, la "Drogueria de F. Pérez 
Seguí" on tenien "Laboratori fotogràfic. Revelat de 
negatives. Obtenció de possitives i ampliacions. Aparells, 
accessoris i productes Kodaks". Més amunt hi ha una altra 
drogueria, més moderna, amb una interessant decoració 
que fou feta per Serrano i Peral, però que avui en dia està 
molt malmesa. 
Com que el carrer és tan estret i el dimecres sant ha de 
passar-hi el pas de la Mare de Déu de les Bombes (d'una 
grandària i d'una altura bastant respectables), els anuncis 
del carrer del Salvador han de tenir xarneres per a poder 
girar-los contra la paret i deixar-hi pas lliure. 
 
TOPONÍMIA 
 
Des de sempre aquest carrer s'anomenà del Salvador (de 
vegades dit, però, de Sant Salvador), topònim que estava 
originat per la presència de l'església a la part del sud. El 
1933, però, a proposta de les joventuts socialistes, 
l'ajuntament republicà en canvià el nom i li posà el de 
Mariana Pineda. Després de la guerra, és clar, li fou tornat 
el nom original. La plaça del Salvador, situada al final del 
carrer, enfront de l'església, portà el nom del polític jurista 
i sociòleg, Gumersindo Azcárate (Lleó 1840–Madrid 
1917)  
 
CRONOLOGIA 
 
1748 
Aquest any hi havia una fàbrica de sabó de llosa en una 
casa del carrer del Salvador que era bodega. En temps 
d'Ibarra estava limitada "pel carreró de la Bodega, ara de 
Madrid", a l'est, i per altres cases al sud i al nord. Aquest 
edifici, citat per Ibarra, devia estar situat per on el 1981 
van aparèixer uns arcs gòtics encastats en la mitgera i que 
foren destruïts, com hem dit adés.  
1841 
El 21 de maig eixia de la impremta de Maties Santamaria, 
la primera impremta establerta a Elx, situada al carrer del 
Salvador, el primer imprès que s'hi feia a la nostra ciutat.  
1878 
Els munícips, sempre tan espavilats, pretenien eixamplar 
el carrer del Salvador ¡un metre!, fent retrocedir les cases 
a una nova línia de façana.  
1880 
Segons Gozálvez, aquest any els veïns oferiren a 
l'Ajuntament pagar les voreres si la corporació arreglava 
                                                             
* Tots aquests establiments han desaparegut després del 1982. 

la part de la calçada i regulava el trànsit en direcció nord-
sud. De l'1 d'abril d'aquest any, diu Ibarra, són les 
voravies del carrer del Salvador. 
1892 
Després que ho denunciàs el periòdic El Barullo, l'alcalde 
prohibí la col·locació de "mostres, mantes, mocadors i tot 
tipus de calaixos que obstruïssen el trànsit pel carrer del 
Salvador". La mesura afectà també altres carrers. 
1910 
El 10 d’abril, en el periòdic La Libertad es deia que "la 
majoria dels propietaris i els veïns del carrer del Salvador 
han demanat a l'alcalde que condemne el trànsit de 
carruatges per aquell carrer, i s'han comprometut a 
col·locar-hi, una vegada pavimentat el pis, tres potents 
focus de llum elèctrica, perquè quede una via dedicada a 
passeig, com el carrer Major d'Alacant, la Plateria a 
Múrcia o el de Sant Vicent a València [...]". El 22 de 
maig s'hi feien ja obres d'urbanització. Probablement les 
mateixes obres que havien demanat els veïns. El 29 de 
maig, el periòdic La Libertad deia que ja s'havia acabat 
l'enrajolat de les voreres, la qual cosa deu voler dir que no 
fou amb aquestes obres quan es tallà el trànsit.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. II, p. 790-791, sobre Gumersindo Azcárate. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 92, 93 i 134. 
IBARRA, P.: Article sobre la impremta de M. Santamaria 
en Levante, núm. 21, 10-08-1926. 
—Elche..., p. 11. 
La Libertad, núm. 16, 22 i 23; 10-04-1910, 22-05-1910, 
29-05-1910. 
Levante, núm. 27, 10-11-1926 
RAMOS, A.: Historia..., p. 276, 250-251, 616, 621 i 622. 
—La industria..., p. 145. 
 
Edifici d'habitatges, carrers de Sant Isidre i del Passatge. 
Plantes i alçats. Projecte d'Antoni Serrano i Peral datat en 
maig del 1941, AASP, "A: 1939-41". [p. 1.427] 
 
Edifici d'habitatges, carrers del Salvador i del Passatge, 
núm. 4. Vista de conjunt. L'obertura del carrer que es 
digué de Zumalacárregui a principi dels anys 30 originà 
un parell de bons edificis racionalistes, però trencà la 
magnífica unitat i la peculiar escala del carrer del 
Salvador. Fotografia del 1977. [p. 1.428] 
 
Escut dels marquesos de Càceres, que estava situat a la 
seua casa pairal del carrer del Salvador. El palau fou 
derrocat cap al 1960, en obrir la prolongació del carrer de 
Zumalacárregui i l'escut fou deixat al terra, davant del 
molí del Real. [p. 1.429] 
 
 
E-5  
DENOMINACIÓ: CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrers del Salvador i del Passatge, 
núm. 1 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1936-1940* 
 
                                                             
*Aquest edifici ha estat derrocat el 2002. 
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UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha una botiga, i als pisos, habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El projecte està a nom d'Emigdi Tormo 
i Santamaria. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-68.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Casa de planta baixa i tres pisos, amb dos habitatges per 
planta. La distribució està organitzada amb dos corredors, 
un de central i un de lateral, pegat a la mitgera, que donen 
pas a les peces ordenades longitudinalment en tres tires, 
amb nombroses peces fosques. La façana s'estructura en 
tres parts ben diferenciades: de ponent a llevant, la 
primera dóna al carrer del Passatge, i és totalment plana, 
amb finestres unides horitzontalment; la segona part, que 
també dóna al carrer del Passatge, té miradors als dos 
primers pisos, amb bandes contínues de finestres 
horitzontals; finalment, la part de la cantonada i la del 
carrer del Salvador estan solucionades amb balcons de 
baranes metàl·liques (el cantó i els balcons del cantó són 
corbats). Aquestes tres parts estan configurades gairebé 
com tres edificis diferents, i ni tan sols la cornisa, bastant 
pronunciada, que corona l'edifici, aconsegueix donar-hi 
unitat. Les baranes tenen dibuixos art-decó i tot l'exterior 
està estucat d'un color salmó molt bell. 
 
CONTEXT 
 
El carrer que fou de Zumalacárregui és un carrer modern, 
atès que aquest tram es va obrir en temps de la Segona 
República. Tota aquesta zona del barri fou ocupada per la 
burgesia comercial de final del segle XIX i el carrer del 
Salvador esdevingué un eix comercial de gran 
importància urbana. Arquitectònicament és un conjunt 
d'un gran interès dins d'Elx, ja que a penes hi ha edificis 
que en perturben la unitat. D'altra banda, aquesta 
arquitectura racionalista era la que pertocava per als nous 
carrers oberts durant el segon quart del segle XX. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici pertany a l'etapa més racionalista i art-decó 
de Serrano i Peral. Tanmateix, el tractament de la façana, 
estranyament fragmentada en tres parts, és molt desigual i 
presenta tot el repertori de solucions possibles que utilitzà 
el moviment modern. Hi destaca el fragment de la 
cantonada, amb balcons força aconseguits i amb obertures 
verticals. Aquest cantó tan pronunciat no estava previst en 
el projecte. Segons el plànol hi estan situats els 
dormitoris, cosa contradictòria ja que és el millor lloc de 
la casa i devia correspondre a la zona d'estar. Destaquem, 
a més de les baranes, els relleus suaus que emmarquen les 
obertures i les cornises, ornamenten la façana. És en 
aquests detalls decoratius, definits en l'obra més que en el 
projecte, on l'arquitecte obtenia els seus millors encerts. 
 
CRONOLOGIA 
 

Hi ha dos projectes diferents: l'un datat en novembre del 
1936 i l'altre en novembre del 1940. El segon considera 
un solar més gran, que és sobre el qual es va construir 
l'edifici. Com diem, aquests solars eren el resultat de 
l'obertura del carrer del Passatge. La realitat, tanmateix, és 
diferent al projecte en la solució de la cantonada: en el 
projecte hi ha dos pisos, i a l'obra feta, tres. La solució del 
projecte era més interessant des del punt de vista urbà, ja 
que mantenia l'altura de cornisa del carrer. En aquest 
edifici va nàixer el 1946 l'escriptor valencià en llengua 
castellana Vicente Molina Foix, assagista en temes de 
cinematografia, poeta i novel·lista, fill de l'interventor de 
l'Ajuntament.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP. Carpeta s/ref. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAEN, G.: Guía..., núm. 63. 
 
Edifici d'habitatges, carrer del Salvador i carrer del 
Passatge, núm. 1. Plantes i alçat. L'edifici construït no es 
correspon exactament amb el projecte en la compactació 
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DENOMINACIÓ:  ESGLÉSIA DEL SALVADOR 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Salvador, carrer de la Porta 
Xequica i carrer de Santa Bàrbera 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1953 
 
UTILITZACIÓ 
 
S'hi celebra culte catòlic i també algun concert de música. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat eclesiàstica. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Església de planta basilical, rectangular, envoltada per 
carrers per tots els costats, excepte pel nord, on hi ha 
edificis entre els quals s'endinsa el temple amb una 
capella annexa dedicada al Santíssim, l'antiga capella de 
la Comunió. No té torre i la cúpula del creuer, sobre 
tambor, és lleugerament rebaixada. Destaquen en l'interior 
les enormes columnes de fust estriat i capitells jònics, 
sobre les quals es recolzen els arcs de mig punt que donen 
origen a les voltes. A l'exterior, gairebé tots els panys de 
paret, estucats en color groc, són cecs; només s'obrin 
finestres circulars en cada capella, situades a gran altura, i 
tancades amb gelosia. Un gran arc, també cobert amb 
gelosia, remarca l'entrada principal i deixa entrar la llum a 
l'interior, cosa que fa d'ell l'únic element formal que 
adorna la façana dels peus. 
 
CONTEXT 
 
L'església del Salvador, juntament amb la plaça 
homònima, fa d'articulació entre el carrer del Salvador al 
nord i el dels Solars al sud. Pel seu ús, per la tradició que 
aquest edifici hereta, i per la contundent volumetria, més 
que per la qualitat arquitectònica, l'església del Salvador 
és una fita de primera importància dins l'estructura urbana 
d'Elx. 
Enfront de l'església, enmig de la plaça del Salvador, hi 
havia una de les fonts d'aigua dolça de l'Alcoraia, amb un 
bell templet modernista de ferro del 1901.* Aquesta plaça 
fou batejada el 1931 amb el nom de Gumersindo de 
Azcárate. Molt prop està situat el carrer del Cura Fuentes, 
que és un carrer bonic, estret i curt, només per a 
transeünts i completament embaldosat. A la meitat dobla, 
formant un angle recte. Fins al 1897 s'anomenà carrer 
d'Evarista o de dona Evarista. Des d'aleshores du el nom 
oficial del Cura Fuentes, suposem que amb l'excepció del 
període republicà. Francesc Fuentes i Agulló (? 1834–Elx 
1881) fou prevere i escriptor, sembla que mediocre, 
malgrat els elogis que li dedica Ramos. 
Respecte al carrer que hi ha al migdia de l'església, en el 
periòdic Nueva Illice del 7-12-1924, es donava compte 
del canvi de nom del carrer de la Porta Xequica del 
Salvador, que passà a ser el del pintor il·licità Manuel 
Pérez. L'amplària d'aquest carrer augmentà en gran 
mesura quan es refeu l'església els anys 50. 
 
                                                             
* Una imitació d’aquest templet s'hi ha construït el 2002. 

TIPOLOGIA 
 
D'entre l'abundant producció de temples catòlics de 
Serrano i Peral en la postguerra, destaca aquí l'elemental 
plantejament geomètric, reforçat pel fet de no haver-se 
construït, afortunadament, el campanar projectat. Aquesta 
simplicitat produeix un bon resultat en la planta i origina 
un espai interior d'una gran contudència, pròxim a alguns 
temples renaixentistes valencians, murcians o andalusos. 
Llàstima que el volum extern siga tan deficient, perquè la 
riquesa espacial interior (amb unes magnífiques columnes 
jòniques) no es reflecteix en les façanes, on no hi ha cap 
pilastra, columna, finestra ni motllura; tan sols hi ha uns 
pobres panys de paret estucats, allunyats de tot 
classicisme i, a la vegada, de tota modernitat. Només és 
cridaner el gegantisme de la portada, resolta amb l'arc i la 
gelosia. El castissisme habitual de Serrano i Peral utilitzat 
en projectar edificis religiosos deriva aquí cap a un cert 
classicisme, dissortadament no dut a terme fins a les 
últimes conseqüències. Amb tot, cal reconèixer que, sense 
tenir els elements personals i característics de l'ermita de 
Sant Crispí o de l'església del Sagrat Cor de Jesús, 
ambdues a Elx, no es dóna en aquesta obra tampoc la 
pobresa i el maldestrament formal i ornamental de 
l'església de Sant Joan Baptista, també a Elx, temple d'una 
major pobresa i dificultat. 
 
CRONOLOGIA 
 
1276 
Data de fundació de la primitiva església, segons Ibarra, 
pels pobladors que portà l'infant Don Manuel i per als 
quals, com que no cabien dins la vila, es va destinar "la 
part de terrenys compresa entre la vila i la moreria, perquè 
hi fessen un barri". Ibarra diu que aquesta església degué 
ser de reduïdes dimensions. Navarro cita un campanar fet 
en l'església del Salvador durant el segle XIII.  
1570 
Fou derrocat el campanar gòtic del Salvador. 
1573 
Els cleros de Santa Maria i del Salvador es van dividir les 
rendes i es van fer independents l'un de l'altre. Fins a 
aquest any, tots dos rebien el nom de clerecia de la vila 
d'Elx. 
1575 
Segons Navarro, el 18 de març, els mestres Domènec 
Xavarria, Pere de Segura i Josep Bernabeu es van 
comprometre a continuar les obres del campanar, que 
aquest any ja estaven iniciades, i que substituïa el 
campanar gòtic. 
1578 
El mes de maig encara estaven treballant en l'obra del 
campanar. 
1705 
Pel seu mal estat, s'enderrocà la primitiva església del 
Salvador i se'n començà una altra, que necessità de 
nombroses reparacions al llarg dels segles XVIII i XIX, fins 
que fou cremada el 1936 i completament derrocada 
posteriorment. 
1785 
El terratrèmol del 24 de juliol feu caure un tros del 
campanar. Altres notícies diuen que va caure tota la torre; 
també quedaren malmeses tres cases i moltes altres 
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deteriorades. Tres de les quatre campanes es van trencar i 
el sagristà, que pujava per l'escala quan s'esdevingué el 
terratrèmol, quedà soterrat per les runes de l'edifici. 
Segons Ibarra, el campanar del Salvador tenia les millors 
campanes d'Elx i el feien servir de presó per als clergues. 
1786 
Es va reparar el campanar i es van fer noves les 
campanes. 
1829 
Amb els terratrèmols del 21 de març, l'església del 
Salvador "fou consentida i esqueixada per molts costats", 
diu Ibarra. 
1876 
També segons Ibarra, el 30 de desembre fou beneïda una 
capella de l'església del Salvador. Podria ser el 
començament de la capella de la Comunió, que Ibarra 
situa el 10 de novembre del 1879. 
1888 
El temple estava en ruïna. 
1895 
Quan Ibarra escrigué la seua Historia..., encara hi era la 
imatge del Salvador de la primitiva església gòtica.  
El 17 de setembre es manà que l'església del Salvador fos 
tancada a vausa de l’estat ruïnós en què es trobava. 
1896 
Es va aïllar la part ruïnosa de l'església, i els oficis van 
passar a celebrar-se a la capella de la Comunió. 
1897 
L'1 de març estaven fent-se obres de reparació en la 
coberta del Salvador, i el 24 de desembre foren beneïdes 
les obres de reparació que ja s'havien acabat. La cúpula 
quedà sense construir i es va tapar el forat amb fustes i 
teules. 
Ramos (potser basant-se en algun escrit d'Ibarra) diu que 
obrint uns fonaments en Sant Salvador fou trobada una 
pedra picada de set pams d'alta i tres d'ampla, amb una 
figura d'home armat de mig relleu. No dóna data, però pot 
ser a final del segle XIX. 
1936 
Un grup d'anticlericals esquerrans, exaltats per la situació 
política espanyola, va cremar l'església. 
1953 
Data del projecte de l'actual església. 
1956 
El 16 de maig l'Ajuntament acordà que es fes un altar per 
a la Mare de Déu dels Dolors, atès que "des de temps 
immemorial ha estat en aquesta església sota el patrocini 
de l'Ajuntament". L'església sembla que ja estava acabant-
se. Del mes de novembre és la data d'un "Projecte d'altar 
per a la Mare de Déu dels Dolors a l'església del 
Salvador" fet per l'arquitecte Serrano i Peral. El projecte 
inclou un plànol, d'una certa qualitat gràfica. El conjunt 
està fet en un neobarroc solemnial, una mica indigne de 
l'autor, especialment coent en els remats. L'obra és 
mediocre, sense proporció ni art. Sobre el nínxol hi ha un 
desmesurat escut d'Elx. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"La seua fundació no se sap, però pel que col·legesc, 
degueren d'alçar aquesta església els que vingueren en la 
segona població de l'Infant Don Manuel. [...] Persuadits 
que havia de venir molta més gent, prengueren aquell 

lloc, i així es quedà sense tenir a la part de migdia cases 
adossades i arrimades, per aturar-se dita població." 

CRISTÒFOL SANZ (1621) 
 

"L'església del Salvador té façana a la plaça del mateix 
nom. És prou capaç: té orgue, bona sagristia, una torre 
amb les millors campanes de la vila i un jardí." 

PASCUAL MADOZ (1845-1850) 
 
"El temple és gran i en forma de creu llatina. El creuer té 
una mitja taronja. La nau és de vuit capelles claustrals. 
Les quatre del costat de l'epístola s'hagueren de massissar, 
per exigir-ho els danys de l'edifici. [...] El retaule de l'altar 
major és de molt mèrit, i està decorat amb figures de 
grandària natural, àngels, núvols i raigs, enmig dels quals 
es troba el Pare Etern. Al nínxol està situada l'efígie del 
Salvador, talla de molt bon aspecte de grandària natural. 
[...] Al creuer es troba l'orgue. Al dessota hi ha la porta 
que dóna ingrés a la sagristia; i a la dreta, un retaule amb 
la figura de Sant Josep. [...] Té bons retaules, llenços i 
altars, reixes de ferro forjat, frescs i una taula del segle 
XVI, de bon estil. [...] La porta principal dóna a la plaça 
del Salvador. A la façana hi ha només un senzill 
intercolumni, amb la imatge del Salvador, bastant antiga, 
en pedra. [...] L'ordre arquitectònic és el compost. [...] Té 
38'45 m de llargària, 9'19 m d'amplària, 22'39 m fins a la 
volta i 16'71 m fins a la cornisa. [...] La volta està 
clevillada. El revestiment del temple és d'algeps blanc, 
amb llistells blaus. Els quatre medallons dels evangelistes 
eren bones pintures, encara que desproveïdes de caràcter. 
[...] La sagristia és espaiosa, ventilada i de bones 
condicions. Té pintures de mèrit rellevant. [...] L'església 
té arxiu i jardí, i a la vora està situada la casa del cura. El 
campanar feia de presó per als eclesiàstics i fou enrunat 
per un terratrèmol el 1875. Tenia les millors campanes 
d'Elx. [...] Posseïa el millor altar xurrigueresc d'Elx, a la 
tercera capella del costat de l'evangeli, però fou 
bàrbarament destrossat." 

PERE IBARRA I RUIZ (1895) 
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RAMOS, A.: Historia..., p. 39, 527-528, 544 i 566-567. 
—Palacio..., p. 78. 
SANZ, C.: Recopilación..., p. 122. 
 
Església del Salvador. Fotografia de principi de segle, per 
Pere Ibarra, qui la titulà "Bastida enderroc cúpula 
Salvador". BME, Cabezas y Cabeceras, A-52, E-1, R. 60. 
[p. 1.443] 
 
Façana de l'església del Salvador que fou cremada el 
1936. Fotografia reproduïda en Historia... de Ramos. [p. 
1.444] 
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Església del Salvador, plaça del Salvador. Façana 
principal i secció. Projecte del 1953. [p. 1.445] 
 
Església del Salvador, plaça del Salvador. Façana del 
migdia i exterior de l'absis. Projecte del 1953. [p. 1.446] 
 
Església del Salvador, plaça del Salvador, carrer del 
Pintor M. Pérez i carrer de Santa Bàrbera. Façana 
principal i vista exterior de l'absis. Fotografies del 1978. 
[p. 1.447] 
 
Casa de pisos, plaça del Salvador, núm. 7; cantonada amb 
el carrer del Salvador, núm. 22. Fotografia del 1977. [p. 
1.448 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça del Salvador, núm. 5; 
cantonada amb el carrer del Cura Fuentes. Fotografia del 
1977. [p. 1.448 sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer del Cura Fuentes. 
Aquest carrer, que uneix el carrer de l'Abad Pons (carrer 
de Sant Miquel) amb la plaça del Salvador, tenia un bon 
conjunt de cases d'arquitectura popular, degradades a poc 
a poc fins que foren derrocades el 1981. Fotografia del 
1977. [p. 1.449] 
 
 
E-7 
DENOMINACIÓ:  CARRER DELS SOLARS 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer dels Solars continua cap al sud l'eix que s'inicia 
en el carrer del Salvador i acaba en el carrer de l'Àngel, 
enfront del carrer de l'Abadia. És un carrer d'ocupació 
tardana, ja del segle XVIII, i l'escassa construcció de cases 
hi donà el nom original. Durant els segles XIX i XX fou 
ocupat per una petita burgesia que, com al carrer de Sant 
Jordi, féu cases amb tendències modernistes, de rajoles de 
colors vius i baranes florals cargolades. També hi havia 
cases pairals del segle XVIII, amb abundants balcons de 
ferro forjat. Actualment, i per mor de les noves 
alineacions que han fet endinsar-se un metre ambdues 
façanes, l'alineació del carrer és una dent de serra amb 
multitud de línies i amb cases cap a dins i cap a fora. Aquí 
es trobava, en el núm. 31, quan el carrer estava dedicat a 
Castelar, el domicili del Sindicat lliure del ram de 
l'espardenya i oficis semblants. 
 
TOPONÍMIA 
 
El carrer anomenat originàriament dels Solars, pels molts 
que hi havia, fou, després, de Castelar; durant la Segona 
Dictadura va ser del General Mola i el 1979 se li retornà 
el nom originari. 
 
CRONOLOGIA 
 
1439 
Segons Ramos, s'acordà concedir terrenys per a edificar 
de bades vora la Pobla de Sant Jordi. 
1522 

Per a obrir el nou carrer que havia de comunicar amb el 
raval de Sant Joan, el Consell acordà donar 40 lliures per 
a comprar unes cases que estaven "més avall del carrer 
del Salvador", per on devia anar el nou carrer. Des 
d'aleshores, segons Ramos, es digué carrer dels Solars. 
1621 
Sanz diu que a migdia de l'església del Salvador no hi 
havia cases, ja que quan fou fundat el barri s'esperaven 
més repobladors que els que hi van arribar. 
1872 
Aquest any, segons Ramos, es van celebrar al carrer dels 
Solars les festes del Corpus. S'engalanà el carrer i s'hi va 
córrer una vaca. Hi hagué una cordada de focs i castell de 
focs artificials. 
1899 
L'Ajuntament, per tal d'honorar el nom d'Emili Castelar, 
donà el seu nom al carrer dels Solars. 
1924 
Seguia anomenant-se carrer de Castelar. Segons Ramos, 
aquest any hi hagué una sol·licitud de Manuel Mora i 
Martínez per a instal·lar-hi un motor de 2 HP per a moure 
màquines de fabricació de calçat. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 56. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 181, 286 i 575. 
—La industria..., p. 27 i 53. 
SANZ, C.: Recopilación..., p. 122. 
 
Casa de pisos, carrer dels Solars, núm. 3. Vista de 
conjunt. Fotografia del 1977. [p. 1.452 inf.] 
 
Casa de pisos, carrer dels Solars, núm. 3. Detall de la 
barana del balcó i de la reixa de la finestra de la planta 
baixa, de ferro forjat. Fotografia del 1977. [p. 1.452 sup.] 
 
Casa de pisos, carrer dels Solars. Al barri del Salvador 
abundaren les cases del segle XVIII amb molts ferros 
forjats als balcons i a les reixes, destinades a una burgesia 
puixant, que ocupava l'espai comprès entre la vila i el 
raval. Fotografia del 1982. [p. 1.453] 
 
Edifici d'habitatges, carrer dels Solars. Planta baixa, 
planta dels pisos i façana. Projecte del 1928 fet per Antoni 
Serrano i Peral per a Andreu Serrano i Selva. Aleshores el 
carrer s'anomenava de Castelar. AME, llig. 65/exp. 189. 
[p. 1.454] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer dels Solars, núm. 19. 
Vista del conjunt de la façana. La casa de la petita 
burgesia, modernista els anys 20 i racionalista els anys 30, 
esdevé castissista a meitat dels anys 40. Fotografia del 
1977. [p. 1.455] 
 
Carrer dels Solars, vista cap al nord. Cases per a la petita 
burgesia de principi de segle fora d'ordenació per 
l'eixamplament del carrer i per la gran elevació de les 
altures permesa pel Pla general del 1962. Fotografia del 
1977. [p. 1.456 inf.] 
 
Cases de pisos, carrer dels Solars, núm. 20, 22 i 24; 
cantonada amb el carrer de la Mare de Déu del Remei. El 
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primer edifici de la dreta tenia tota la façana entaulalleda 
amb manises vermelles. És destacable el balcó de ferro 
forjat de la casa de planta baixa i pis. Fotografia del 1977. 
[p. 1.456 sup.] 
 
Cases de pisos, carrer dels Solars. Cases burgeses de final 
del segle XIX. Hi destaca el tractament de la façana amb 
colors forts, el pronunciat ràfec amb rajoles de València i 
les baranes ordenades dels balcons. Aquesta arquitectura, 
amb unes incipients preocupacions higièniques 
arreplegava el model de la casa burgesa del segle XVIII. 
Fotografies del 1977. [p. 1.457] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer dels Solars. Aquest 
edifici és una casa noble on destaca la gran amplària de la 
façana, la grandària dels buits (simètrics, si n'exceptuem 
la petita andana) i les baranes de ferro forjat, especialment 
la d'enmig. Fotografia del 1977. [p. 1.458 inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer dels Solars i carrer de 
l'Àngel. Casa derrocada el 1978. Fotografia del 1977. [p. 
1.458 sup.] 
 
 
 
E-8 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Isidre, núm. 18 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle XVIII* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Una part de l'immoble està destinada a habitatge i una 
altra part està desocupada.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Aquest edifici està afectat per la 
prolongació del carrer de Zumalacárregui cap a ponent. 
Molt probablement és aquesta la causa de que s'haja 
mantingut dempeus fins avui. Edifici inclòs dins el 
Catàleg municipal d'edificis protegibles del 1982, amb el 
núm. D-69. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de tres plantes, entre mitgeres. A la planta baixa, 
la finestra té una reixa de ferro forjat i, al portal d'entrada, 
la llinda és un arc rebaixat. Tot al llarg del primer pis hi 
ha un balcó de ferro forjat recolzat sobre cartel·les de 
ferro adornades amb espirals en el centre. Un lleu ràfec, a 
penes visible, acaba l'edifici per la part superior. La 
façana està pintada d'un color ocre-groc de tonalitat molt 
forta. 
 
CONTEXT 
 
El carrer de Sant Isidre, paral·lel al del Salvador, forma 
un dels eixos que unien el raval i la vila. Hi degué haver 
cases senyorívoles molt semblants a aquesta en tota la 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

zona. Avui han desaparegut gairebé totes o es troben 
abandonades. Aquest edifici és immediat al convent i 
col·legi de l'orde de les Carmelites Missioneres 
Teresianes, establertes a Elx el 1904. 
 
TIPOLOGIA 
 
La composició de la façana d'aquest edifici és idèntica a 
la de la casa núm. 4 del carrer de la Pescateria Vella, 
cantó amb el de la Troneta. El conjunt de ferros i balcons 
es dóna també, més o menys semblant, al núm. 1 de la 
plaça del Pinyó i al núm. 11 del carrer de la Mare de Déu 
dels Desemparats. Açò implica que totes aquestes 
edificacions, en la perifèria de la vila murada, ocupada 
durant els segles XVII i XVIII, degueren ser cases per als 
nobles de mitjana importància de l'època, els quals 
alçaven una arquitectura d'una certa riquesa. Aquestes 
cases degueren ser habilitades posteriorment per a 
habitatges de classes mitjanes. S'hi conserva el color de la 
façana, d'un gran interès, que deu ser l'original, com 
també la disposició de les obertures, no afectada per un 
canvi recent de les persianes. Es tracta, en resum, d'un 
edifici d'interès com a exemple històric d'una tipologia 
desapareguda, encara que es troba en mal estat de 
conservació. 
 
CRONOLOGIA 
 
La zona anà consolidant-se, segons Gozálvez, entre els 
segles XV i XVIII. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad... 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
 
Casa de pisos, carrer de Sant Isidre, núm. 18. Vistes cap 
al sud i frontal. L'edifici del costat és el col·legi de les 
Monges Carmelites. Fotografies del 1977. [p. 1.461] 
 
Casa de pisos, carrer de Sant Isidre, núm. 18. Vista de 
conjunt. Fotografia del 1979. [p. 1.462 inf.] 
 
Casa de pisos, carrer de Sant Isidre, núm. 18. Detall de les 
baranes de ferro forjat dels balcons. Fotografia del 1979. 
[p. 1.462 sup.] 
 
Carrer de Sant Isidre, núm. 26. Detall de la porta de 
l'entrada. Era habitual trobar als carrers ocupats per la 
petita burgesia durant els anys 20 detalls de l'artesania de 
la fusta i del ferro molt ben elaborats i amb un cert ressò 
cultural europeu. Aquí s'hi barregen les tres barres de la 
Sezession amb les roses de Mackintosh. Fotografia del 
1977. [p. 1.463] 
 
 
E-9 
DENOMINACIÓ:  CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS 
 
DESCRIPCIÓ 
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El carrer dels Desemparats ix de la plaça de Baix, 
justament enfront de la torre del Consell, en direcció cap 
al sud, i enllaça amb el carrer del Comissari, que arriba 
fins al de Sant Miquel, entre els carrers de Sant Jordi i 
Nou de Sant Antoni. Aquest carrer fou un dels principals 
que uniren la vila amb el raval de Sant Joan, i amb l'eixida 
cap a Oriola. Tingué, i té encara, una intensa activitat 
comercial, com a resultat de ser pròxim a la Corredora, a 
la plaça de Baix i al carrer dels Arbres. Encara que en 
l'actualitat aquesta és una zona d'arquitectura molt 
deteriorada, aquest carrer és un dels més unitaris i dels 
que conserven alguns edificis d'interès.  
Diversos autors consignen un carrer anomenat de Sant 
Roc, diferent al del mateix nom que hi ha al raval, i que 
no tenim ben localitzat, però que podria ser aquest, ja que 
aquesta Mare de Déu és una advocació relativament 
tardana fora de la ciutat de València. Així, el 1802, amb 
motiu de la visita del rei Carles IV a Elx, segons Ramos, 
es van fer arcs de triomf "al Pont del Rei, a l'Albereda [?] 
i al carrer de Sant Roc". Aquesta data fa pensar que 
estigués per l'entrada principal des d'Oriola. Tanmateix, 
Gozálvez diu que els anys 1730 i 1750 es demanà 
l'ocupació de la muralla en diversos carrers, el de Sant 
Roc entre ells, la qual cosa fa pensar que pogués ser el 
carrer del Pintor Gonzálvez, al nord de l'edifici 
consistorial, també vora l'entrada a la població. Fet i fet, 
al carrer de Sant Roc hi havia una ermita, i hi arribava la 
fira de Sant Andreu quan se celebrava a la plaça de Baix. 
Sant Roc, que era advocat contra la pesta, fou votat pel 
Consell com a sant de la vila i es posà el seu nom a un 
carrer. En la festa del sant s'hi celebraven, segons Ramos, 
grans festes de bous, i curses. La capella o ermita de Sant 
Roc fou derrocada el s XVIII. El 1721 Josep Llebrés de 
Macià demanà una pica amb dret d'aigua de la sèquia 
Major, al carrer de Sant Roc. 
 
CRONOLOGIA 
 
1677 
El Consell donà llicència per a fer una capella a la Mare 
de Déu dels Desemparats en aquest carrer, erigida amb 
almoines dels veïns. Ramos diu que estava "enfront de la 
Llonja, en el carrer del Comissari, en el portal i entrada de 
la plaça [de Baix?]". 
1911 
El 28 de febrer, Ibarra trobà diverses restes 
arqueològiques en un solar que feia cantó a la plaça de 
Baix i al carrer de la Mare de Déu dels Desemparats. Pot 
ser que s'estigués edificant l'edifici del Banc Central, que 
tenia uns bells esgrafiats i fou destruït exteriorment amb 
una remodelació historicista durant els anys 70. 
1924 
En la revista Nueva Illice es protestava perquè en la 
"reparació de la casa que fa cantó a la Plaça Major i al 
carrer dels Desemparats, no s'havien endinsat prou per a 
ampliar el carrer". S'hi demanaven explicacions a un tal 
Agueda (devia ser un mestre d'obres) de la Comissió 
d'ornat. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
IBARRA, P.: Elche..., p. 117. 
Nueva Illice, núm. 613, 08-06-1924. 

RAMOS, A.: Historia..., p. 182, 212, 535 i 618. 
—La industria..., p. 143. 
 
 
E-10 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS (BANCA DE PERAL) 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 4 i 6 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910 
 
UTILITZACIÓ 
 
En aquest edifici hi ha una oficina bancària a la planta 
baixa i habitatges a les plantes de pisos.* 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-35. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Es tracta de dos edificis bessons, entre mitgeres, de planta 
baixa i dos pisos. La façana és plana, sense miradors. 
Totes les obertures són grans portes balconeres, 
rítmicament ordenades, amb un eix de simetria en 
cadascun dels immobles. Els balcons són de volada 
regular, més reduïda la del segon pis. Totes les baranes 
són metàl·liques; les d'un dels immobles estan adornades 
amb ferros, formant espirals dobles, i les de l'altre tenen 
una decoració abundant amb motius vegetals de flors i de 
corbes, fetes amb platines de ferro i figures encunyades i 
roblonades. Les portes tenen una sanefa blanca que les 
emmarca i que es torna a repetir a les línies de les 
mitgeres i dels forjats. La resta de la façana és un estucat 
vermell i grana, que en un dels edificis simula, amb una 
mena d'esgrafiat, un parament de rajola a la vista. 
L'edifici està molt ben acabat, amb un ràfec de gran 
volada, tot de fusta, recolzat en permòdols de fusta 
llavorada; aquest ràfec va formant quadrets on hi ha 
encastades manises de colors vius i formes geomètriques 
circulars. 
 
CONTEXT 
 
Edifici situat molt a prop de la plaça de Baix. Destaca 
com a mostra dels edificis amb què la burgesia ocupà la 
zona durant el segle XIX i que foren habituals fins fa vint 
anys. Avui dia, els edificis que queden dempeus ajuden a 
mantenir una certa unitat formal i estilística dels carrers 
de la zona. 
 
TIPOLOGIA 
 
Casa per a una burgesia mitjana, que conserva l'estructura 
general de les cases del segle XIX: obertures amb balcons, 
perfectament ordenades, parets estucades amb tonalitats 
intenses i ràfec de fusta adornat amb manises. Les escales 
d'aquests edificis solien tenir una claraboia piramidal de 
vidre protegida amb una tela metàl·lica dalt del terrat, per 
                                                             
* Tot l'immoble fou abandonat després del 1982 
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on s'il·luminava i es ventilava l'interior. En una de les 
cases s'introdueixen com a elements ornamentals unes 
bellíssimes balconades modernistes, com també l'estucat 
que simula rajola, propi també d'un cert modernisme. El 
deliciós ràfec de fusta amb manises encastades era típic 
de l'arquitectura de la vila i del barri del Salvador durant 
els anys del canvi del segle XIX al XX. També les baranes 
eren un tipus seriat bastant repetit. Així, els motius florals 
de la casa Alta de la Corredora i els de la replaceta de 
Maciano són semblants. En aquest últim cas, tanmateix, el 
modernisme és molt més acusat, tant de tot el conjunt 
com de les mateixes baranes. Malgrat la poca originalitat i 
la seriació dels elements aquí presents, el resultat 
volumètric i compositiu és magnífic, probablement el 
millor exemple d'aquest tipus de casa. 
 
CRONOLOGIA 
 
La casa de la replaceta de Maciano està datada el 1909. 
Encara que els tipus arquitectònics, compositius i 
ornamentals s'allargaven quinze o vint anys abans de la 
meitat del segle XX, hem partit de la hipòtesi que són 
contemporànies i hem situat la data del 1910 per a la 
darrera reforma de la casa núm. 6. L'altra, en canvi, 
malgrat la continuïtat dels forjats i del ràfec, presenta 
unes solucions més arcaiques (de cap al 1890-1900), la 
qual cosa deu voler dir que la façana no fou reformada 
com la de la casa veïna. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 42. 
 
Casa de pisos, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 4 i 6. Vista de conjunt i detall d'una de 
les façanes. Fotografia del 1977. [p. 1.468] 
 
Casa de pisos, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 4 i 6. Detall dels balcons modernistes, 
el ràfec amb manises i la façana amb dibuixos de rajoles. 
Fotografia del 1979. [p. 1.469 inf.] 
 
Casa de pisos, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 4 i 6. Detall de la continuïtat de les 
dues façanes. Fotografia del 1979. [p. 1.469 sup.] 
 
Casa de pisos, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 7 i 9. Vista cap al nord. S'hi pot veure 
que molts edificis racionalistes mantenien l'altura de la 
cornisa endinsant la darrera planta. El mirador, però, ja 
trencava la continuïtat del carrer. Fotografia del 1977. [p. 
1.470] 
 
 
E-11 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 11 
AUTOR: Anònim 

ÈPOCA: Devers el segle XVIII* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Edifici deshabitat actualment. Fins al 1978 hi tingué 
l'estudi un retratista.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
La prolongació del carrer de Zumalacárregui a l'oest del 
carrer de Sant Isidre, prevista des dels anys 50, afecta 
aquest immoble, motiu pel qual s'ha conservat fins avui. 
Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-36. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici entre mitgeres, amb planta baixa i pis. L'elevació 
superior, amb un cos superior acabat amb una motllura i 
una finestra que mira al carrer, deu correspondre a l'eixida 
al terrat i podria haver estat una primitiva cambra. La 
planta baixa està centrada per una portalada de pedra de 
grans dimensions, que era l'entrada original de la casa. Hi 
ha una pilastra a cada costat i la llinda és un arquitrau 
adornat amb triglifs. Sobre aquest hi ha dos pinacles 
acabats amb un pom. Tot aquest ornament clàssic deu 
estar fet de pedra picada, encara que no s'hi veu a causa 
de les múltiples capes de pintura. El primer pis té portes 
balconeres de grans dimensions, disposades 
simètricament, que donen a tres balcons. La peanya està 
formada per uns taulons de fusta i les cartel·les i les 
baranes són de ferro forjat. L'ornamentació d'aquests 
balcons, amb ferros que formen petites espirals, remet als 
ferros típics del barroc. Tota la façana està estucada amb 
un color ocre, simulant carreus de pedra picada. Aquests 
esgrafiats deuen ser obra del segle XX.  
 
CONTEXT 
 
Al barri del Salvador hi va haver nombrosos palaus, cases 
pairals i cases de pisos barroques, dels quals gairebé no en 
queda cap. Aquest és un dels edificis més importants per a 
la definició formal del carrer dels Desemparats. 
 
TIPOLOGIA 
 
Suposem que aquest és un edifici nobiliari transformat a 
poc a poc en casa de pisos mitjançant successives 
reformes i mutilacions. Així, l'estructura de la façana 
remet a la tipologia de les cases senyorívoles amb un pati 
o vestíbul central, planta baixa destinada a criats i serveis 
i planta de pis per als nobles. Igualment succeeix amb els 
ferros dels balcons, esferes i triglifs molt ben tallats. De la 
mateixa època que l'estucat de la façana (devers el primer 
quart del segle XX) deu ser l'ampliació superior, ja que la 
cornisa de coronació no sembla antiga. També pot ser que 
aleshores s'obrís la finestra de dalt, en el cas que la paret 
superior fos el frontis d'una cambra. 
 
CRONOLOGIA 
 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 
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El conjunt dels ferros es dóna amb característiques molt 
semblants en altres edificis d'Elx i deu ser del segle XVIII. 
El portal de pedra picada no sembla barroc. Podria ser un 
rar exemple de renaixement civil. Aquesta zona, segons 
Gozálvez, fou ocupada entre els segles XV i XVIII.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 11. Vista de conjunt i detall del que 
fou portal principal d'entrada. Sota els afegits i les 
reformes s'endevina el palau barroc. Fotografia del 1977. 
[p. 1.473] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 11. Vista del conjunt de l'edifici, amb 
les cases veïnes. Per damunt d'aquestes està projectada 
des dels anys 50-60 l'obertura d'un carrer. Fotografia del 
1979. [p. 1.474 sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Mare de Déu dels 
Desemparats, núm. 11. Detall del portal d'entrada, amb 
motllures clàssiques, i dels balcons de ferro forjat. 
Fotografia del 1979. [p. 1.474 inf.] 
 
 
E-12 
DENOMINACIÓ:  REPLACETA DE LES BARQUES 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La replaceta de les Barques és un dels espais antics d'una 
certa grandària del barri del Salvador, format en el punt 
on es troben els carrers del Cid i del Carme, la 
prolongació del carrer de Sant Jordi, un carreronet que 
baixa des del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats i 
un atzucac que abans fou carreró que eixia a la rambla. 
Pel carrer del Carme i per la replaceta de les Barques 
passava el camí d'Oriola, que venia des de la torre del 
Consell i anava a buscar el pont Vell (i més arrere, la 
costa de Bonús) per la baixada al Pont i la Porta d'Oriola. 
El carrer del Carme és un carrer estret per al qual hi ha un 
projecte de deixar-lo només per a transeünts, la qual cosa 
l'afavorirà en gran mesura.* La replaceta de les Barques, 
triangular, podria ser un bonic lloc si no hi haguessen tant 
de cotxes aparcats i de pas. L'arquitectura està molt 
malmesa i a males penes hi queden alguns elements 
ornamentals d'interès. 
 
TOPONÍMIA 
 
Aquesta plaça s'anomenà antigament de les Barques, nom 
que s'ha conservat viu popularment, amb l'apel·latiu de 
replaceta. El nom oficial fou el de plaça de Cervantes. El 
nom de les Barques no li venia per cap relació marítima o 
fluvial, sinó perquè aquí era on estava situat el bordell 
d'Elx. Encara que el DCBV no en dóna constància, 
                                                             
* Aquest projecte s’executà després del 1982. 

sembla que barca volia dir 'prostituta'. Segons Ramos, 
quan augmentà la població (no sabem si d'elxans o de 
meretrius), el bordell fou traslladat a la costa de Bonús. 
 
CRONOLOGIA 
 
1722 
Joan Urban de Macià demanà els sobrants d'aigua de "la 
font de Sant Roc" (?) per a la seua saboneria, que es 
trobava al carrer del Carme. 
1816 
En aquesta plaça situa Ramos la posada de la Lluna 
durant el segle XIX. 
L'Ajuntament va decidir que es vendrien aquí els articles 
d'espart i que formaria part del mercat que se celebrava a 
la plaça de Baix. 
1861 
Segons Gozálvez, durant aquests anys seguia fent-se aquí 
mercat; per tal d'evitar la congestió de la plaça s'aprofità 
la recent obertura de la replaceta de l'Espart per a 
traslladar-hi el mercat d'articles d'espart dels dissabtes. 
1882 
El 23 de juny s'inaugurà, en el núm. 5 de la plaça de les 
Barques, amb música de Sànchez, diu Ramos, la fàbrica 
de xocolates La Puridad, de Joan de Mata i Coquillat. 
1887 
Alguns veïns demanaren una font per a la plaça de les 
Barques, que s'oferien a costejar; però, segons sembla, 
l'Ajuntament preferí posar-la a la plaça del Mercat.  
1912  
Com que un regidor trobà que no estava ben vist que a 
Elx no hi hagués cap espai públic amb el nom de 
Cervantes, "mestre de la parla castellana", l'Ajuntament 
penjà tal rètol a la plaça de les Barques. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad.., p. 37 i 96. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 276, 546, 564-565, 601 i 603. 
—La industria..., p. 107, 143 i 170. 
 
 
E-13 
DENOMINACIÓ:  CARRER DEL SALNITRE (OF. D'ALFONS 
XII) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer del Salnitre va en direcció nord-sud, des de la 
vila murada fins a la porta d'Oriola i la costa de Bonús. 
Quedà partit en dos trossos quan s'hi féu el Pont Nou. El 
tros del nord quedà com un atzucac i pel tros del sud 
anava la carretera d'Alacant. L'obertura del carrer de Juan 
Ramón Jiménez en la postguerra va permetre la unió 
directa de la vila i el raval a través del carrer del Salnitre. 
Aquest eix d'unió vila-raval ja havia estat valorat amb la 
urbanització de l'hort de Gil, en la vessant del Vinalopó, 
els anys 1911-1920. En efecte, en la zona situada entre el 
carrer del Salnitre i la rambla hi havia l'hort de Gil, 
parcialment trencat en fer-se el Pont Nou, i aquí, tot 
seguit, començaren a situar-se establiments industrials 
amb la tala de palmeres corresponent. En aquest lloc 
estigué situada la primera fàbrica de llum d'Elx. 
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Actualment han desaparegut gairebé totes les 
construccions originàries que ocuparen l'hort de Gil. De 
fet, han estat derrocats la major part de les fàbriques i dels 
habitatges humils que hi havia en la banda del pont Vell i 
també les cases unifamiliars, més luxoses, que hi havia 
vora el pont Nou. A partir dels anys 60 la major part 
d'aquests edificis foren abandonats a poc a poc i, de la 
meitat dels anys 70 ençà, s'han donat importants 
intervencions de renovació edilícia. El tros d'hort situat al 
nord del pont Nou, ocupat en part per una casa de dues 
plantes, segons el planejament vigent no podrà ser ocupat 
per damunt de la rasant del carrer. La recuperació pública 
d'aquesta vessant de l'hort de Gil, i fins i tot la restauració 
amb palmeres, no es va plantejar mai, encara que dins del 
Pla de la Vessant hauria estat una alternativa interessant 
en la mesura que és la redefinició d'un espai urbà clau per 
a l'ús públic. Actualment aquest planejament és ja del tot 
impossible, amb l'agreujament que les altures 
desmesurades previstes pel pla han densificat fins a 
extrems inconcebibles la zona. 
 
TOPONÍMIA 
 
El salnitre o nitrat de potassi és un mineral que en la 
natura es presenta únicament en forma d'agregats 
aciculars, eflorescències i crostes. És de color blanc i 
soluble en aigua. Es forma a partir de residus animals i de 
microorganismes. El nitrat de potassi natural, cristal·lí, de 
color blanc o grisenc, de sabor salat i fresc ix com a 
eflorescències sobre el sòl de terra en països càlids. Gaudí 
antigament d'una gran importància econòmica i 
estratègica perquè era empleat en la fabricació de la 
pólvora. Del fet d'estar en aquest carrer la fàbrica de 
tractament del salnitre li vingué el seu nom antic. El 1897 
s'anomenà carrer d'Alfons XII al que anava "des de la 
travessia de la rambla del Raval fins a la plaça Major, és a 
dir, l'antic camí de l'hort de Gil". El 1934 s'anomenava 
carrer del Capità Sediles.  
La continuació del carrer del Salnitre, ara dedicada a Juan 
Ramón Jiménez, en ser obert s'anomenà de Gabriel Ruiz i 
Chorro, qui fou farmacèutic i alcalde d'Elx durant la 
Primera Dictadura (entre 1920 i 1924). Era seua la casa de 
la Digestona Chorro, elixir que inventà ell mateix. Sota el 
seu mandat fou reformada la Glorieta, per a la qual 
sufragà les obres del templet de música. Morí assassinat 
per motius polítics el 31 d'agost del 1936. 
 
CRONOLOGIA 
1593 
Data que dóna Ibarra, pot ser que fantasiosament, per a la 
plantació de l'hort d'en Joan Gil. 
1849 
El 19 d'abril l'Ajuntament cedí un terreny a ponent de la 
Casa Consistorial per a instal·lar-hi els coladors de nitrat 
de potassi d'una fàbrica. 
1863 
Començà la destrucció de l'hort de Gil, segons Ibarra, per 
a deixar pas a la carretera de Múrcia. A primers de 
novembre, diu Ramos, es començaren a arrancar les 
palmeres de l'hort de Gil, i a plantar-les més endins "per a 
donar pas a la carretera pel carreró del referit hort". Era 
l'inici de la creació del carrer del Salnitre. 
1877 

L'Ajuntament demanà a la Comissió d'Ornat que 
inspeccionàs els documents que aparegueren referents al 
lloc anomenat el Salnitre, "colindant amb la Casa 
Consistorial", pot ser per a determinar-ne la propietat i 
vendre'l. 
El 15 de juny, segons Ibarra, es va posar una font al 
Salnitre. Suposem que es refereix al lloc aquest, però 
també podria ser vora el passeig del Xilindró, a la plaça 
dels Reis Catòlics. 
1887 
Marcel·lí Coquillat i Àlamo marcà la línia que s'havia de 
seguir "per a les edificacions que es tracten de fer al 
Salnitre". 
1890 
Com que no reclamava ningú el Salnitre, l'Ajuntament 
acordà vendre'l.  
1891 
Jaume González i Orts sol·licità fer obres en el terreny de 
la seua propietat "anomenat Salnitre". 
1894 
Segons Gozálvez, l'Ajuntament encarregà al mestre Pere 
León Navarro un plànol del "carrer nou d'on abans hi 
havia el Salnitre, després que s'obrís el llenç oest de la 
plaça de Baix". 
1895 
Un tal Roman edificà una casa al Salnitre. 
Com que aquest lloc estava abandonat i convertit en un 
femer, l'Ajuntament, d'acord amb els propietaris de les 
cases del carrer del Salnitre acordà tancar-lo amb una 
porta, per on podrien passar els carruatges. Cada veí en 
tindria una clau. 
1897 
S'acordà donar el nom del rei d'Espanya, Alfons XII, al 
carrer que anava des de "la travessia de la rambla del 
Raval a la plaça Major". 
1906 
Aquests anys hi hagué una forta campanya de premsa 
contra una bassa de l'hort de Gil, que era "un focus 
d'infecció i una amenaça per a la salut pública, que posava 
en perill la salut de la gent que vivia a les places Major i 
de les Barques". A la premsa s'arribava a dir que aquesta 
bassa no s'enderrocava per "la influència del propietari, el 
registrador de la propietat Rafael Ramos, amic d'alcaldes, 
subdelegats i caps de partit", persones que estaven posant 
"per damunt de la salut pública i de la higiene, els sagrats 
interessos de la propietat". 
1910 
El 20 d'octubre es va constituir la societat La Popular 
Elèctrica, que es va muntar en una part de l'hort de Gil. 
1911 
Al maig s'estava fent la cimentació de la Popular, ja que 
Ibarra hi trobà un cresol. El 26 de setembre aquesta 
fàbrica d'electricitat féu ja proves. 
1917 
L'empresa Anton i Companyia sol·licità permís per a 
obrir una fàbrica de teixits en terreny de l'hort de Gil, on 
traslladaria "la que tenia en el Molí Nou". 
1920 
El 22 d'abril Gabriel Ruiz i Chorro sol·licità la instal·lació 
d'una fàbrica per a trenats mecànics de iute en una casa de 
la seua propietat que estava situada en aquest carrer. 
1922 
Vicent Sansano demanà autorització per a construir una 
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fàbrica de lones a l'hort de Gil. 
1924 
Segons Nicasi Mira, l'hort de Gil ja estava ocupat per 
l'edificació. 
1925 
Ibarra, comentant un dibuix dels alumnes de l'Escola 
d'Arquitectura de Madrid titulat "Perspectiva de la Posada 
de Falcó", deia: "És un punt cridat a tenir gran circulació 
el dia de demà, el comprès dins una línia que, partint de la 
monumental casa de la Vídua de Francesc Vicente, vaja 
per l'avinguda de l'hort de Gil, creue la baixada del Pont 
de Santa Teresa i vaja en línia recta al raval de Sant Joan, 
extirpant aquell niu de colomes3 que des del segle XV hi 
pul·lulen." 
1927 
Antoni Brotons i Oliver sol·licità permís per a instal·lar 
dos motors a la casa-fàbrica que ocupà La Popular 
Elèctrica per a fabricar-hi soles de goma. 
1942 
El plànol d'aquest any dels arquitectes municipals Pérez i 
Aracil i Serrano i Peral ja preveia que el carrer d'Alfons 
XII continuàs fins a enllaçar amb el carrer de Sant Joan, 
tot trencant la trama urbana d'aquest sector. El nou carrer 
s'anomenaria de Gabriel Ruiz i Chorro, en honor a 
l'alcalde que promogué, anys abans, la reforma. El 1979 
es canvià —i endolcí— el nom, i se li posà el de Juan 
Ramón Jiménez. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Festa d'Elig, esp. la del 1956, amb una foto de les 
espatlles del carrer del Salnitre, abans de construir-se 
l'edifici de final dels anys 70. 
GEC, vol. XIII, p. 90-91. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 98 i 128. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 113 i 153. 
—Para..., p. 70. 
—Article en El Ilicitano, núm. 236, 12-03-1933. 
—"Por y para Elche", Nueva Illice, núm. 672, 23-08-
1925. 
JAÉN, G.: "Crònica..." 
La Semana, núm. 42, 01-07-1906. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 245, 260 i 550. 
—La industria..., p. 51, 52, 66, 138 i 217. 
 
Fàbrica de goma en un solar de l'hort de Gil, carrer 
d'Alfons XII, núm. 12. Façana principal i secció. Projecte 
datat el 1930. AME, llig. 79/exp. 52. [p. 1.481] 
 
Embocadura del pont Nou i del carrer del Salnitre, on hi 
havia l'hort de Gil, una important pèrdua per a la imatge 
urbana d'Elx. El Pla de la Vessant podia haver respectat 
les altures i els traçats dels carrers de tots els barris antics. 
Tanmateix, les altures excessives fan inútil qualsevol 
propòsit d'adequació de l'arquitectura al paissatge històric. 
Les nou plantes d'aquest edifici són desmesurades. 
Fotografia del 1982. [p. 1.482] 
 
Edifici bastit sobre el que fou hort de Gil. L'excessiu 

                                                             
3 Es refereix Ibarra a les prostitutes del bordell. Fa estrany 
aquesta defensa d'Ibarra de les grans operacions urbanístiques 
destructores de la trama antiga. 

número de plantes fa d'aquest un edifici monstruós i 
gegant, el gran pes del qual no diminueixen els miradors, 
els ferros ni una certa qualitat de l'arquitectura. Les 
cobertes són un artifici per a aconseguir un aprofitament 
major i contribueixen a la desmesurada escala de l'edifici. 
Compareu amb les previsions del Pla de la Vessant, tenint 
en compte que aquest edifici s'ajusta en tot a les 
determinacions d'aquest pla. Fotografies del 1982. [p. 
1.483] 
 
 
E-14 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Salnitre (of. d’Alfons XII), 
núm. 17 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1934* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Tot l'edifici està desocupat des de fa anys, i declarat en 
ruïna.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Es tracta d'un edifici de planta baixa i dos pisos, al qual es 
van afegir posteriorment dos pisos més. La caixa de 
l'escala dóna a la façana. Des d'aquesta s'entra a dos 
habitatges en cada planta, on hi ha abundants peces 
fosques. La façana, amb un clar eix de simetria, està 
composta per dos miradors d'obra i tires de finestres 
verticals. La part més antiga estava coronada per una 
cornisa amb motllures; i, actualment, el parament de 
façana està adornat amb esgrafiats que simulen carreus.  
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici arreplega en un moment tardà les formes 
que eren habituals als habitatges de la burgesia mitjana 
dels eixamples del primer quart del segle XX: miradors, 
esgrafiats, obertures composades verticalment, etc., però 
sense fer gairebé cap ús de l'ornamentació. La composició 
de la façana és bastant correcta: la verticalitat es féu més 
dominant encara en afegir-hi les dues plantes superiors, 
per a la qual cosa, amb bon criteri, es va continuar amb la 
disposició preexistent. 
 
CRONOLOGIA 
 
Existeix un projecte original que només comprén el cos 
de migdia de l'edifici construït i tres plantes de les cinc 
que té en l'actualitat. El projecte porta la data del 1934 i 
està a nom de Francesc Quesada i Sansano. No hi apareix 
el nom de l'arquitecte. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, llig. 107, exp. 52, "Edifici de tres plantes al carrer 
del Capità Sediles, núm. 17". 
 
Edifici dhabitatges, carrer d'Alfons XII (carrer del 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 
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Salnitre), núm. 17. Planta de pisos i façana. Projecte datat 
el 1934. [p. 1.486] 
 
Edifici d'habitatges, carrer d'Alfons XII (carrer del 
Salnitre), núm. 17. Vista de conjunt i detall dels miradors. 
Fotografies del 1977. [p. 1.487] 
 
 
E-15 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrer del Salnitre (of. d’Alfons XII), 
núm. 24 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1920 
 
UTILITZACIÓ 
 
Actualment encara hi ha una empresa industrial, amb 
descàrrega de mercaderies i oficines.* 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Amb l'aplicació del Pla de la Vessant, 
el solar perd en profunditat edificable, però guanya en 
altures. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-3.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest edifici dóna al carrer del Salnitre per la part de 
davant, i a la rambla per la part de darrere i ocupa un 
rectangle el costat major del qual és perpendicular al 
carrer. La façana principal consta de planta baixa i pis. És 
totalment plana, sense cap mirador, i només té un balcó 
en el centre, la barana del qual és de ferro i forma 
dibuixos Sezession. Un gran arc rebaixat cobreix tota la 
part superior de la façana, fent com d'arc de descàrrega 
damunt dels buits del pis. La coronació és amb motllures i 
amb una barana d'obra. Longitudinalment, l'edifici té dos 
cossos clarament diferenciats, un davant i un altre darrere, 
cadascun amb coberta de dos aiguavessos de teula plana. 
 
TIPOLOGIA 
 
El volum d'aquesta casa és molt visible des de l'altre 
costat de la rambla, i és un component significatiu, encara 
que no gaire benèfic, del paisatge urbà. L'edifici en si és 
característic dels establiments industrials de principi del 
segle XX, i fa ús de materials pobres i d'elements 
constructius i compositius tradicionals. La façana 
principal, en canvi, està composta d'una forma culta, tant 
per la simetria (estranyament trencada a la planta baixa) 
com per la disposició dels buits. Els detalls ornamentals 
són decisoris per a la definició d'aquesta façana, com ara 
la partició dels vidres de les finestres, que dóna origen a 
figures quadrades i allargades d'una gran delicadesa. 
També la barana del balcó, adornada amb greques, i tot el 
conjunt de l'arc i els quadrats que rematen l'edifici són de 
gran interès. Es tracta d'una de les façanes més 
interessants i cultes de l'arquitectura del primer quart del 

                                                             
* Després del 1982 l'edifici es reformà totalment, mantenint el 
volum i part de la façana, per a instal·lar-hi sales de cine. 

segle XX a Elx. 
 
CRONOLOGIA 
 
L'antic hort de Gil començà a ocupar-se el 1911, i el 1924 
ja estava construït. El 1930 encara s'hi instal·là una 
fàbrica de goma4. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad... 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
 
Edifici industrial, carrer d'Alfons XII (carrer del Salnitre), 
núm. 24. Vista de conjunt i detall del pis alt. Fotografies 
del 1977. [p. 1.490] 
 
Edifici industrial, carrer d'Alfons XII (carrer del Salnitre), 
núm. 24. Vista de conjunt. La asimetria de la planta baixa 
no és correspon amb la composició del pis alt i 
probablement siga resultat de modificacions posteriors. 
Fotografia del 1979. [p. 1.491 inf.] 
 
Edifici industrial, carrer d'Alfons XII (carrer del Salnitre), 
núm. 24. Detall del pis alt i de la barana del balcó, d'una 
delicada composició, pròxima a la Sezession. Fotografia 
del 1979. [p. 1.491 sup.] 
 
Fragment de la façana d'un edifici industrial, carrer 
d'Alfons XII (carrer del Salnitre). Es tractava d'una 
pervivència dels primers edificis construïts sobre l'hort de 
Gil (ocupat a partir del 1911-1920). Fou derrocat el 1978. 
Fotografia del 1977. [p. 1.492, sup.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer d'Alfons XII (carrer del 
Salnitre) i pont Vell. Aquesta era l'eixida cap al raval de 
Santa Teresa i cap a Oriola. S'hi observen algunes reixes 
d'interès que no foren recuperades en ser derrocades les 
cases el 1979, ni han estat reposades en el nou edifici, 
malgrat ser obligatori, segons el Pla Especial de la 
Vessant. Fotografia del 1977. [p. 1.492 inf.] 
 
 
E-16 
DENOMINACIÓ: TEATRE CINEMA ALCÁZAR 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Juan Ramón Jiménez, 
núm. 5, i carrer de Sant Jordi 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1941 
 
UTILITZACIÓ 
 
En l'actualitat segueix allotjant el mateix ús per al qual 
fou creat: cinema i, molt esporàdicament, teatre. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El projecte de l'edifici està a nom d'Andreu Serrano i 
Selva. Edifici inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-47. 
                                                             
4 AME, llig. 79, exp. 52. 
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DESCRIPCIÓ 
 
És aquest un cinema amb platea i pis, la façana principal 
del qual forma cantó. Té una eixida per la part de darrere, 
al carrer de Sant Jordi. L'entrada principal està justament 
en la cantonada i està remarcada per dues columnes de 
marbre vermell, material del qual està aplacada també tota 
la façana de la planta baixa. Del mateix cantó surt una 
pronunciada marquesina que cobreix la gran eixida, molt 
poc utilitzada, que dóna al carrer de Juan Ramón Jiménez. 
També en el mateix cantó hi ha unes tires verticals de 
triple escala tapades amb gelosies estrelades, motiu que es 
repeteix a diverses obertures ornamentals verticals, 
horitzontals i circulars de diversos llocs de la façana. La 
façana al carrer de Juan Ramón Jiménez es caracteritza 
per un gran mirador de superfície curva i per la major 
altura —que arriba als 15 m. 
Els interiors estan estucats, pintats i entelats. Hi 
predominen els colors blaus i daurats; les llums són 
indirectes i enfoquen casquets i traceries estrellades. Tant 
en la part de dintre com en la de fora es multipliquen les 
estrelles octogonals, les llaceries geomètriques i els 
acuradíssims acabats. 
 
CONTEXT 
 
El carrer de Juan Ramón Jiménez uneix els carrers del 
Salnitre, al nord, i el de Sant Joan, al sud. Fou una 
dissortada intervenció urbana dels anys 40 que trastocà 
per complet l'accés i l'estructura urbana del raval de Sant 
Joan. Els edificis construïts que donen al carrer aquest 
solen ser agressius i dolents; anodins com a molt. El 
cinema Alcázar és l'únic que, tant per l'ús públic com per 
la importància i contundència de l'arquitectura, es 
constitueix en una fita de les més rellevants de la ciutat. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és, després del Gran Teatre, el cinema més bonic 
d'Elx. Dels cinemes bastits després de la guerra, aquest té 
més interès que el Capitolio, probablement perquè els 
compromisos amb la classe social destinatària eren 
menors i l'arquitecte tingué les mans més lliures. Aquest 
no era un cinema del centre, encara que fos d'estrena i no 
s'escatimés en luxe. Interiorment trobem les 
característiques modernes de Serrano i Peral que el 
portaven a afegir solucions ornamentals i decoratives 
artificioses, però que complaïen la burgesia de postguerra. 
Malgrat tot, tant en els dibuixos inicials preparatoris, com 
en els resultats interiors (les llums indirectes, les curves, 
els colors...) són patents certs detalls art-decó que pot ser 
rememoraven el cinema Coliseum de la Corredora, 
segons sembla magnífic, fet durant els anys 20-30 i 
reformat devers els anys 60 per a destinar-lo a oficines i 
habitatges. També en els dibuixos queda patent 
l'extraordinària dedicació de l'arquitecte al seu treball. Pel 
que fa a la façana, l'arquitecte hi aplicà totes les 
ensenyances del moviment modern en la composició 
global, com també el seu particular eclecticisme en els 
detalls ornamentals. Del conjunt destaca el bon ús que fa 
dels materials (marbre, daurats, estucs) i el volum exterior 
resultant, d'una gran importància urbana gràcies a l’alta 

qualitat formal. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat en març del 1941. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Abans que aparegués en la dècada dels 50 el promotor i 
el canvi d'obra, l'edificació tenia dues vessants: la casa 
humil de planta baixa o de planta baixa i pis i l'edifici 
sumptuós. [...] Exemples interessants del bon quefer 
arquitectònic d'aquesta època són la casa Asensio, el 
Casino i els cinemes Capitolio i Alcázar." 

ANTONI SERRANO I BRU (1972) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Andrés Serrano Selva". Inclou 
nombrosos esborranys i dibuixos, a llapis i a aquarel·la, 
mot curiosos. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
SERRANO, A.: "Treinta...", p. 32. 
 
Cinema Alcázar, carrer de Juan Ramón Jiménez, núm. 5, i 
carrer de Sant Jordi. Vista de la façana principal, que mira 
a ponent: un brillant exercici d'arquitectura racionalista 
d'Antoni Serrano i Peral. Fotografia del 1977. [p. 1.496] 
 
 
E-17 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrers de Juan Ramón Jiménez, de 
l'Àngel i del Racó de Sant Jordi 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers 1930-1940* 
 
UTILITZACIÓ 
 
L'edifici està deshabitat des de fa anys.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest és un edifici amb soterrani, planta baixa i pis, que 
dóna a tres carrers i té un habitatge per planta. Al carrer 
de Juan Ramón Jiménez hi ha un mirador d'obra amb 
obertures allargades verticalment i la porta principal. A 
les altres dues façanes només hi ha balcons amb barana 
metàl·lica i amb relleus de grotesc a la llinda de les portes 
balconeres. El remat és una barana d'obra sobre una 
cornisa amb motllures. Tots els exteriors estan estucats en 
color groc clar. 
 
CONTEXT 
 
L'edifici està situat vora el primitiu límit nord del raval de 
Sant Joan. L'obertura dels carrers de Juan Ramón Jiménez 
(1940) i de l'Àngel (1978) sobre l'antiga trama medieval 
ha suposat una important operació de renovació urbana en 
la zona i la total pèrdua d'escala i d'ús d'aquest edifici.  
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 
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TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici respon a un tipus habitual durant el segon 
quart del segle XX, destinat a la petita burgesia urbana, 
però que ha desaparegut gairebé del tot de la ciutat per 
l'elevació d'altures produïda dels anys 60 ençà. 
L'ornamentació de baranes, cornises i llindes és molt 
semblant a la d'altres edificis dels eixamples del primer 
quart de segle i pot considerar-se típica dels edificis 
d'aquesta zona fins al 1950. Arquitectònicament 
representa posar en escena unes solucions formals 
arcaiques, si les contraposem al racionalisme que 
aleshores utilitzaven les capes altes de la burgesia, i pot 
considerar-se una continuació del neobarroc que aquestes 
mateixes capes altes havien utilitzat fins als anys 20. En 
aquest cas és interessant el volum resultant, clarament 
definit. 
 
CRONOLOGIA 
 
Pot situar-se aquesta casa devers el 1930-1940. Observem 
el contrast entre el detall de les volutes castissistes 
damunt la porta d'entrada i l'ornament art-decó de les 
baranes. Alguns detalls fan pensar que l'obra pot ser 
atribuïda a l'arquitecte Serrano i Peral. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrers de Juan Ramón 
Jiménez, de l'Àngel i del Racó de Sant Jordi. Vista de les 
dues cantonades. Fotografies del 1977. [p. 1.499] 
 
 
E-18 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Porta d'Oriola, núm. 4 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1920* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquest edifici està deshabitat i tancat des del 1979. Abans 
hi havia una taverna a la planta baixa i un habitatge al pis, 
que formava part de l'edifici veí. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El 1979, aquest immoble fou declarat en ruïna imminent i 
en foren desallotjats els habitants. L'edifici està fora de 
l'alineació oficial.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis, entre mitgeres. Tot el pis està 
ocupat per un mirador de grans dimensions, que és allò 
més rellevant de tot l'edifici. Aquest mirador pertany a 
una sala d'estar que correspon a un habitatge del primer 
pis de l'edifici veí, on vivia l'advocat i nacionalista 
valencià Antoni Bru i Gómez (1917-1981). El mirador 
està recolzat sobre dues mènsules triangulars d'obra i una 
gran panxa central, també d'obra. Superiorment i 
inferiorment, està remarcat per dues sanefes de manises 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

amb dibuixos d'animals. Les finestres són de poca 
amplària i molt allargades; entre elles hi ha una mena de 
pilastres de fusta que són d'obra a les cantonades i tenen 
capitells pseudo-corintis. 
 
CONTEXT 
 
La replaça que hi ha abans d'entrar al pont Vell era la 
porta d'Oriola, per on s'eixia cap a aquesta ciutat pel camí 
Reial (carretera de Matola). La costera apareix com a 
baixada del Pont. El camí d'Oriola venia des de la porta 
de Guardamar de la vila a través del carrer del Carme i de 
la replaceta de les Barques. Aquesta eixida d'Elx cap a 
ponent enllaçava amb el raval de Santa Teresa i el 
convent de franciscans de Sant Josep. Quan es va fer la 
carretera de Crevillent, aquesta seguí tot recte a través del 
carrer Major del Pla. Juntament amb el carrer de Sant 
Jordi, la porta d'Oriola formava un bon conjunt 
d'arquitectures de principi de segle, destrossades per la 
forta renovació urbana iniciada durant els anys 60. Ibarra 
hi situa la referència més antiga que tenia sobre la 
fabricació del salnitre. El 21-12-1593, Joan Gil (pot ser 
propietari de l'hort homònim) demanà que l'Ajuntament li 
cedís "els terrenys del camí que puja a la porta d'Oriola, 
vora les seues tafulles, on antigament solien fer salnitre". 
A canvi d'aquesta cessió oferí fer un altre camí en millors 
condicions. 
 
TIPOLOGIA 
 
Possiblement aquesta és una casa d'arquitectura popular a 
la qual s'afegí el mirador quan el pis fou incorporat com a 
sala d'estar d'un habitatge de l'edifici veí. Així, la 
decoració és inexistent a la planta baixa, on només hi ha 
una porta i una finestra enreixada pròpia de l'arquitectura 
tradicional del segle XX. Les manises i els baixosrelleus 
amb grotescs, com també els capitells i el mirador d'obra 
com a tema formal i utilitari, remeten a l'eclecticisme 
historicista de la burgesia del principi del segle XX. A 
l'interior existeix —o existia— un magnífic sòcol de fusta 
amb una ornamentació de figures humanes i fullatges 
vegetals molt bells. 
 
CRONOLOGIA 
 
En la partició vertical de les finestres hi ha implícit ja el 
racionalisme, la qual cosa ens fa pensar que el mirador és 
fins i tot posterior a l'edifici veí, però sempre dins el 
primer quart del segle XX, a la vista de la poca seguretat 
estructural i constructiva que tenien amb el suport de les 
volades. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO, expedient de ruïna. 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., p. 37. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 50. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 130. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Porta d’Oriola, 
núm. 4. Vista de conjunt i detall del mirador, unit a 
l'edifici veí. En aquesta casa visqué l'advocat i 
nacionalista valencià Toni Bru i Gómez. Fotografies del 
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1977. [p. 1.502] 
 
 
E-19 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Porta d'Oriola, núm. 2, i 
replaceta de les Barques, núm. 6 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Edifici deshabitat i tancat des del 1979. Abans hi havia 
una farmàcia a la planta baixa i habitatges als pisos.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada del farmacèutic Gabriel Ruiz i Chorro, 
que fou alcalde d'Elx durant la Primera Dictadura. Inventà 
la Digestona Chorro, amb publicitat de la qual adornà la 
façana de la seua farmàcia. El 1979, per tal de desfer-se 
dels llogaters, com solia ser habitual, l'edifici fou declarat 
en ruïna imminent, i es desallotjaren els habitans i la 
farmàcia de la planta baixa. L'edifici es troba fora de 
l'alineació oficial i fou inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982 amb el núm. D-58. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de tres plantes i soterrani, en cantonada. A la 
primera planta, al mateix cantó, destaca un gran balcó, la 
peanya del qual, feta de formigó armat, està suportada per 
cartel·les de ferro que formen dibuixos en espiral. La 
barana té una rica ornamentació metàl·lica. Hi ha altres 
balcons de menys importància volumètrica als extrems de 
l'edifici. Al segon pis no hi ha cap balcó, sinó finestres 
balconeres, que remarquen el pany de paret llis. Els 
forjats i les mitgeres estan remarcats per manises que 
formen escacs de colors blanc i blau. A més, en tot 
l'edifici hi ha publicitat en peces de ceràmica vitrificada 
de la Digestona Chorro. Hi ha també un magnífic plafó 
modernista envoltat per greques i per una garlanda, 
damunt el balcó principal. La coberta és plana i la barana 
sobre el carrer és de peces metàl·liques encastades en 
pilastres d'obra. Hi ha un ràfec molt poc pronunciat fet 
amb teules planes recolzades sobre rajoles posades a 
sardinell. Les parets estan enlluïdes d'algeps. L'escala 
principal està xapada amb manises. L'estat de conservació 
de l'edifici és molt dolent. Al primer pis va viure l'advocat 
i nacionalista valencià Antoni Bru i Gómez (1917-1981). 
 
CONTEXT 
 
L'edifici està al lloc d'encreuament de dos eixos molt clars 
del barri del Salvador: un, format pels carrers de Sant 
Jordi i la plaça de les Barques (unió de la vila i el raval de 
Sant Joan) i l'altre, per la Porta d'Oriola i el carrer de Sant 
Miquel (unió de la vila amb el raval de Santa Teresa i 
eixida cap a Oriola). Aquesta zona fou afavorida pels 
assentaments d'una burgesia mitjana a principi del segle 
XX, de manera que s'hi conformà un bon conjunt 
                                                             
* Aquest edifici fou derrocat després del 1982. 

d'arquitectures modernistes i romàntiques, fortament 
malmeses els darrers anys, però de les quals encara 
queden uns quants exemples. 
 
TIPOLOGIA 
 
A una estructura d'edifici pròpia de l'arquitectura burgesa 
del segle XIX se superposen aquí dos elements decoratius: 
les manises en forma de tauler d'escacs blanc i blau i els 
detalls ornamentals de rajola a la llinda de portes i 
finestres balconeres, utilitzats a bastament pel 
modernisme; també les garlandes de les baranes, d'arrel 
romàntica. El balcó principal, modernista, vol seguir el 
tipus de les grans balconades barroques. La composició és 
pròpia de les cases del segle XIX: poques obertures, molt 
allargades per a no disminuir la resistència de les parets 
de càrrega; inexistència de miradors; pocs voladissos, i els 
existents disposats en un lloc clau, com el cantó; 
coronació de l'edifici amb un lleu ràfec de teula i de 
rajola, i acabats exteriors dels panys de paret amb enlluït 
d'algeps. La farmàcia, que es degué fer a la vegada que la 
resta de l'edifici, era un bon exemple de decoració 
modernista. 
 
CRONOLOGIA 
 
El 1911 ja s'anunciava en el periòdic La Defensa la 
"farmàcia de Gabriel Ruiz Chorro". El 1912, en el 
periòdic La Libertad apareixia l'anunci de "Famàcia de G. 
Ruiz. Porta d'Oriola". El 19 de novembre, segons Ibarra, 
s'estava derrocant "l'històric forn de la Porta d'Oriola", 
d'on, el 15 de febrer del 1922, Ibarra arreplegà "una 
interessant col·lecta de testos". 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
IBARRA, P.: Elche..., p. 165. 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 49. 
La Defensa, núm. 1, 02-04-1911. 
La Libertad, núm. 112, 11-02-1912. 
 
Casa de pisos i farmàcia, carrer de la Porta d'Oriola, núm. 
2, i plaça de les Barques, núm. 6. Detalls de la façana i del 
balcó, amb una magnífica barana. Fotografies del 1978. 
[p. 1.506] 
 
Casa de pisos i farmàcia, carrer de la Porta d'Oriola, núm. 
2, i plaça de les Barques, núm. 6. Vistes de conjunt. 
Aquest edifici és una de les obres modernistes més 
significatives d'Elx. Fotografies dels anys 1979 i 1981. [p. 
1.507] 
 
 
E-20 
DENOMINACIÓ:  CARRER DE SANT JORDI O DE L'OBLIT 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer de Sant Jordi va de nord a sud i uneix la Porta 
d'Oriola amb la Porta del Raval. La seua importància fou 
gran, en quant eix d'unió de la vila amb el raval. Hi havia 
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l'ermita de Sant Jordi, una de les més importants d'Elx. 
Durant el segle XIX i la primera meitat del XX va ser 
ocupat per una burgesia mitjana que hi construí alguns 
edificis modernistes molt bells, avui desapareguts o en 
molt mal estat. Actualment, el carrer de Sant Jordi està 
patint les endinsades i reculades a què obliguen les 
alineacions dels anys 60 vigents encara a Elx, i les 
façanes de les cases formen una dent de serra, amb 
edificis cap a fora i cap a dins. En aquest carrer hi ha 
col·locades dues belles plaques de ceràmica vitrificada 
amb un bust de Ramon i Cajal, que assenyala el nom 
oficial que tingué el carrer. La placa del sud va ser 
reposada després de derrocar i refer l'edifici on es trobava 
encastada.  
 
TOPONÍMIA 
 
Antigament aquest carrer duia el bellíssim nom de carrer 
de l'Oblit (del Olvido, hem llegit), encara que, atès que és 
força estrany trobar el topònim oblit per a un carrer, 
sobretot en l'època medieval, el filòleg Robert Escolano 
ha assenyalat que pot ser que es tracte de la forma òlbit, 
variant d'obi ("recinte de pedra, o fusta o un clot a terra, 
destinat sovint a conca d'una font, a menjadora de bestiar, 
etc."). Ramos també diu que se li digué de l'om (de 
l'olmo). Pel que fa a Sant Jordi, fou patró votat per la vila, 
el més important en aquells moments, quan s'atribuí a la 
seua intervenció la victòria dels elxans sobre els moros de 
Reduan que tenien assetjada la població. A l'abril del 
1922 els metges en exercici d'Elx van demanar a 
l'Ajuntament que dedicàs un carrer a Ramon i Cajal, amb 
motiu de la seua pròxima jubilació. En un principi s'anava 
a donar el seu nom al carrer de Sant Isidre, però finalment 
s'optà per llevar el nom de Sant Jordi. En el periòdic La 
Defensa d'aquell mateix any es declarava "la 
improcedència legal de l'acord pres per l'Ajuntament en 
tractar de canviar pel nom del savi Cajal el nom ja 
antiquíssim i històric del carrer de Sant Jordi, que en el 
seu temps fou patró d'aquesta ciutat". Santiago Ramon i 
Cajal (Petilla d'Aragón 1852 – Madrid 1934) fou metge, 
històleg, i premi Nobel de Medicina el 1906. 
 
CRONOLOGIA 
 
1452 
Fou aquest any que "l'honorable Consell ordena i té a bé 
que per l'obrer dels murs d'aquesta Vila i els peons de 
murs es facen unes cases per instal·lar un forn de vidre, 
les que es construiran al lloc assenyalat pel justícia i els 
jurats i alguns prohoms a la plaça o era de Sant Jordi. Les 
cases es construiran en nom del Consell i seran llegades o 
prestades graciosament a Nadal Torres, vidrier, el qual ha 
promès vindre amb la seua dona a estar-se en aquesta Vila 
i habitar-hi i usar del dit ofici de vidrier. Mentre aquell 
use del dit ofici en aquesta Vila, tinga les dites cases 
sense pagar cap pensió al Consell". 
1462 
El 25 d'abril, també segons Ramos, ordenà el Consell 
"que siga fet a la plaça de Sant Jordi un forn per a fer 
olles i cànters, llibrells, teules, rajoles i tasses, i altres 
coses d'obra de terra i unes cases per a obs d'estar lo 
mostra i per a tenir dita obra". 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. XII, p. 328, sobre Ramon i Cajal. 
La Defensa, núm. 558, 14-05-1922. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 532 i 610-611. 
—La industria..., p. 109 i 110. 
 
El carrer de Sant Jordi vist des del nord. Els terribles 
canvis d'alineació i l'augment desmesurat d'altures 
màximes permeses han estat els instruments de destrucció 
i renovació urbana a tot el centre històric d'Elx. Fotografia 
del 1982. [p. 1.510] 
 
 
E-21 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS I FÀBRICA 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jordi, núm. 1, i carrer 
de Sant Miquel 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1915 
 
UTILITZACIÓ 
 
Els pisos estan destinats a habitatges. El gran local de la 
planta baixa i del pati d'illa on hi havia la fàbrica ha estat 
desocupat molts anys i actualment hi ha un garatge.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. L'edifici es troba fora d'alineació, la 
qual cosa agreuja el perill de destrucció, malgrat que 
s'haja pintat l'exterior recentment, devers meitat dels anys 
70. Està inclòs dins el Catàleg municipal d'edificis 
protegibles del 1982, amb el núm. D-59. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquesta casa té planta baixa i dos pisos. Té una gran 
extensió superficial i un llarg desenvolupament de façana, 
complementat amb una nau industrial a l'interior. La 
disposició general de l'edifici s'aproxima al que era usual 
als eixamples europeus iniciats a mitjan segle XIX: es 
disposa el bloc en altura, amb una gran profunditat 
edificada, paral·lelament a la façana, mentre que la nau 
industrial està més enllà d'aquest bloc, en el gran espai 
interior del solar que queda lliure, amb característiques 
pròpies de pati d'illa de cases. Als dos espais —habitatges 
i fàbrica— s'entra des d'un gran vestíbul comú, on hi ha la 
porta de la fàbrica i l'escala d'accés als pisos. 
L'exterior està solucionat de manera que hi queden 
ressaltats els valors urbans de la trama viària circumdant; 
es tracta d'un pany de paret llis, amb dos elements 
rellevants: la torreta cilíndrica des d'on s'inicia el carrer de 
Sant Jordi i un mirador lleugerament convex al centre de 
la façana, sobre la porta d'entrada. Entre aquests dos 
elements hi ha un pany de paret llis, amb balcons de 
baranes metàl·liques. Aquest pany de paret, enllà el 
mirador, es corba per tal d'enllaçar amb els edificis del 
carrer de Sant Miquel. 
A més del valor urbà de l'exterior, trobem una delicada 
composició de la façana: el tractament és de arrebossat 
pintat de groc, amb juntes que simulen ser carreus de 
pedra; sobre les obertures hi ha claus simulades i sota les 
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finestres, relleus amb dibuixos d'ones. El mirador està 
recolzat sobre dues mènsules decorades amb estries 
verticals. Tot l'edifici es corona amb ornaments d'obra, 
com ara baixos relleus, esferes..., i una lleu cornisa que 
envolta el conjunt, en contrast amb la marcada verticalitat 
de la torreta. Les cantonades estan remarcades mitjançant 
obertures. Els balcons tenen major volada al primer pis 
que no al segon. Quan les baranes són de balustres al 
primer pis, al segon són metàl·liques i, quan són 
metàl·liques al primer pis, el balcó es fa finestra al segon. 
Totes les baranes metàl·liques estan compostes per 
pletines que formen quadrats i porten enmig una garlanda. 
Visualment destaca la presència de peces de ceràmica 
vitrificada de color blau marí sota la cornisa de coronació 
i sota la imposta de la torreta.  
Tant el vestíbul com l'escala són peces de gran interès i 
estan decorades amb una continguda ornamentació 
neobarroca. Pel que fa a la fàbrica, l'element més 
important és la gran nau amb coberta de dos aiguavessos 
formada amb encavallades de ferro recolzades en murs de 
maçoneria. La il·luminació és central, mitjançant 
obertures com claraboies obertes al sostre i tancades amb 
vidres. En un extrem de la nau hi ha una entreplanta, però 
enlloc es tanca amb envans el gran espai unitari. 
 
CONTEXT 
 
L'edifici està situat en un lloc estratègic: al principi del 
carrer de Sant Jordi, eix d'unió de la vila i el raval de Sant 
Joan, enfront de la Porta d'Oriola, primitiva eixida cap a 
ponent d'Elx a través del pont Vell i del raval de Santa 
Teresa. Aquesta zona urbana fou valoritzada per la 
burgesia de final del segle XIX i, sobretot, per la de 
principi del segle XX; per tant, van construir els millors 
exemples de l'arquitectura romàntica i modernista local. 
El conjunt conserva interès, malgrat el seu progressiu 
deteriorament des de fa vint anys. Dins la imatge de la 
ciutat, és destacable el valor singular d'aquesta casa, en 
quant edifici singular, tant per la grandària com per les 
característiques formals, especialment la torreta cilíndrica. 
La ubicació del portal i del mirador enfront de la Porta 
d'Oriola hi confereix un especial valor urbà, ja que tanca 
la perspectiva de l'eix del carror Major del Pla. El 
plantejament urbà de l'edifici és barroc; com en la façana 
dels peus de la catedral de València, el pany de paret es 
corba, i ocupa i exampla perceptualment l'espai urbà que 
hi ha enfront, i tanca el carrer que l'enfronta. En aquesta 
casa, l’efecte de perspectiva el fan l'eixamplament real de 
l'espai urbà i el mirador convex que vola sobre el plànol 
de la façana. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest és un dels edificis més formosos construïts per la 
burgesia industrial il·licitana de principi del segle XX, en 
l'època de màxim auge de la indústria espardenyera a Elx. 
Com era usual, es construïa la fàbrica unida a la 
residència dels propietaris, que en aquest cas es 
complementava amb un gran jardí posterior, al qual 
donava la casa núm. 13 del carrer de Sant Jordi, dels 
mateixos propietaris (edifici i jardí desapareguts el 1979, 
amb la construcció d'un nou immoble). La casa es pot 
adscriure a un cert modernisme, adaptació local d'aquest 

moviment, però amb abundants elements neobarrocs 
(volutes, miradors, etc.) i, fins i tot, amb detalls romàntics 
(garlandes, relleus, etc.). El tractament de les obertures, 
amb molta major rellevància al primer pis, és una 
reelaboració de la solució adoptada per les cases burgeses 
de pisos des del segle XVIII. La fàbrica és una interessant 
construcció que mostra l'ús local de l'arquitectura de 
ferro. Cal destacar l'interès tipològic de la continuïtat 
urbana plantejada per l'edifici mitjançant la torreta, el 
pany de paret interromput pel mirador central i la corba 
final, com també la disposició ordenada de les obertures 
que remarquen el joc volumètric. També és interessant 
considerar el tractament dels colors (groc, gris i blau) en 
un lloc d'Elx on dominaven les tonalitats ocres. 
 
CRONOLOGIA 
 
El tipus de client per al qual fou construït aquest edifici i 
les solucions estilístiques adoptades (fidel reflex de 
l'eclecticisme d'una arquitectura per a la burgesia 
industrial del País Valencià), ens fa pensar que deu ser 
una obra dels anys 10 d'aquest segle, i possiblement fou 
projectada per un arquitecte, no per un mestre d'obres, 
com encara era costum aleshores a Elx.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
CASTILLEJOS, A.: Arquitectura... 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 47. 
—Informe sobre el edificio núm. 1 de la calle de Ramón y 
Cajal, per al CSI del COAA, 5 p., inèdit. 
 
Casa de pisos i fàbrica, carrer de Sant Jordi, núm. 1, i 
carrer de Sant Miquel. Vista de conjunt i detall del frontis 
de la façana. Fotografies del 1977. [p. 1.515] 
 
Casa de pisos i fàbrica, carrer de Sant Jordi, núm. 1, 
cantonada amb el carrer de Sant Miquel. Un dels millors 
edificis construïts per la burgesia industrial de principi del 
segle XX. Fotografia del 1979. [p. 1.516 inf.] 
 
Casa de pisos i fàbrica, carrer de Sant Jordi, núm. 1, 
cantonada amb el carrer de Sant Miquel. Detall del 
mirador situat sobre l'entrada principal. Fotografia del 
1979. [p. 1.516 sup.] 
 
Casa de pisos i fàbrica, carrer de Sant Jordi, núm. 1. 
Detalls del vestíbul d'entrada i de l'escala. El vestíbul 
dóna també a la fàbrica. Aquesta unió de la casa i la 
fàbrica és típica de l'empresariat de principi del segle XX. 
Fotografies del 1978. [p. 1.517] 
 
Casa de pisos i fàbrica, carrer de Sant Jordi, núm. 1. Vista 
de l'interior de la fàbrica. Fotografies del 1978. [p. 1.518] 
 
Casa de pisos i fàbrica, carrer de Sant Jordi, núm. 2, i 
carrer de la Porta d'Oriola, núm. 1. L'encreuament 
d'aquests carrers és un bell exemple de convivència 
d'arquitectures molt diferents, però la gran qualitat 
d'aquestes i la idèntica escala urbana a què treballen fa 
que s'integren en un conjunt unitari. Fotografies dels anys 
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1978 i 1979. [p. 1.519] 
 
 
E-22 
DENOMINACIÓ: CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jordi, núm. 6 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910 
 
UTILITZACIÓ 
 
La planta baixa està deshabitada i al pis hi ha un 
habitatge. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici entre mitgeres, de planta baixa i pis. La façana té 
un sòcol de granit artificial de color vermell, i tota la part 
del pis està xapada amb manises biselades de color verd 
clar. La porta d'entrada té una abundant ornamentació 
vegetal i geomètrica llavorada en baixrelleus en la fusta. 
Al primer pis hi ha un balcó continu tot al llarg de la 
façana amb barana de platines metàl·liques i nombroses 
flors de metall encunyades. La mateixa ornamentació amb 
palmetes i barres Sezession es trobava en les llindes de les 
portes balconeres. El remat superior és un pronunciat 
ràfec sobre permòdols de fusta, amb manises i relleus de 
fusta en la part inferior. 
 
CONTEXT 
 
Al carrer de Sant Jordi hi havia un bon conjunt d'edificis 
de principi del segle XX, destinats a una burgesia mitjana, 
del qual aquest formava part. 
 
TIPOLOGIA 
 
Malgrat la petita escala, és aquest un dels edificis més 
bonics del modernisme local, i dels més característics. 
S'hi troben presents tots els detalls que hi són propis: la 
porta d'entrada, que és un deliciós treball de fusta; el tipus 
de barana, amb flors de vuit pètals idèntiques a les que 
apareixen en molts altres edificis, i el xapat amb manises 
d'una gran part de la façana, que també apareixia en molts 
edificis de l'època. També hi ha detalls estilístics que són 
prolongació dels motius del segle XIX, com ara la 
disposició general de les obertures, el ràfec, la sanefa que 
emmarca les portes, i les bandes blanques que limiten el 
perímetre de la planta de pis. 
 
CRONOLOGIA 
 
Per les característiques formals, suposem que es tracta 
d'una obra de les primeres dècades del segle XX. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Jordi, núm. 6. 
Vista de conjunt i detall del balcó. L'ornamentació i els 
acabats amb taulellets verds són d'un delicat gust 
modernista, propi de la petita burgesia dels anys 1910-
1920. Fotografies del 1977. [p. 1.522] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Jordi, núm. 6. 
Detall del conjunt. Les motllures de la llinda de la porta 

del balcó han estat mutilades. Fotografia del 1979. [p. 
1.523 inf.] 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Jordi, núm. 6. 
Detall de la barana modernista. Fotografia del 1979. [p. 
1.523 sup.] 
 
 
E-23 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PLANTA BAIXA I PIS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jordi, núm. 12 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1910-1920 
 
UTILITZACIÓ 
 
Tot l'immoble està deshabitat des de fa anys 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. La façana d'aquesta casa s'ha d'endinsar 
uns ¡10 cm! Edifici inclòs dins el Catàleg municipal 
d'edificis protegibles del 1982, amb el núm. D-60.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis entre mitgeres. A la planta 
baixa hi ha una porta a cada costat per a accedir a 
cadascuna de les plantes i, enmig, una finestra. A la planta 
de pis, quatre portes balconeres donen pas a un balcó que 
corre tot al llarg de la façana, amb una barana metàl·lica 
guarnida amb ferros forjats, garlandes, copes, llaços i 
flors. Una motllura recorre la llinda de les portes 
balconeres i una cornisa, sobre la qual se situa la barana 
del terrat, remata l'edifici. L'acabat exterior és amb 
arrebossat d'un color blanquinós. 
 
CONTEXT 
 
El carrer de Sant Jordi fou un eix d'unió tradicional de la 
vila i el raval de Sant Joan ocupat per la burgesia mitjana 
devers el tombant de segle. Hi havia abundants edificis 
d'interès d'aquella època. 
 
TIPOLOGIA 
 
Com en altres edificis d'aquesta zona, s'hi superposen 
detalls romàntics (com les garlandes i la disposició de les 
obertures) amb detalls modernistes (corbes de la barana, 
fragmentació en petits quadrats de la fusteria, alguns 
relleus vegetals, etc.). És interessant l'escala determinada 
per aquestes edificacions, que era unitària en tot el carrer i 
no trencava amb l'escala tradicional d'Elx de cases d'una o 
dues plantes, com sí que ho van fer les edificacions de sis 
o set plantes construïdes a partir dels anys 60. Destaca 
l'exterior ordenat al voltant d'un eix de simetria, fins i tot 
la planta baixa, i tractat d'una forma molt acurada. Com 
sol passar en aquests casos, es pot destacar la faena 
artesanal dels diferents oficis: fuster, ferrer, etc.. Les 
portes, especialment, amb motius vegetals, estan aquí 
molt ben treballades. 
 
CRONOLOGIA 
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Per les seues característiques formals, suposem que és un 
edifici del primer quart del segle XX. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-08-1982, p. 12. Catàleg municipal 
d'edificis protegibles. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Jordi, núm. 12. 
Vista de conjunt i detall de la planta del pis. Fotografies 
del 1977. [p. 1.526] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Jordi, núm. 12. 
Vista del conjunt. Fotografia del 1979. [p. 1.527 inf,] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Jordi, núm. 12. 
Detall de la barana i de les motllures de les portes del 
balcó. Fotografia del 1979. [p. 1.527 sup.] 
 
 
E-24 
DENOMINACIÓ: CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jordi, núm. 13 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Construïda devers el 1915. Derrocada el 1979 
 
UTILITZACIÓ 
 
Totes les plantes estaven dedicades a habitatges. El 1978 
ja feia temps que estava deshabitada tota la casa i algunes 
parts de l'interior estaven molt malmeses.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Aquest edifici estava unit per darrere, 
atès que formava part de la mateixa propietat, a la casa 
núm. 1 del carrer de Sant Jordi. L'edifici estava fora de 
l'alineació oficial i el nou immoble s'hi ha endinsat més 
d'un metre. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest edifici tenia planta baixa i dues plantes de pisos, 
entre mitgeres, i estava presumiblement destinat a una 
burgesia mitjana. Tenia una gran altura lliure entre forjats 
i una galeria a la part de darrere, on donava sobre un jardí 
plantat amb llimoners. Tots els interiors tenien portes de 
fusta pintades d'un color verd claret i estaven adornats 
amb delicats motius ornamentals pròxims a la Sezession 
vienesa. La composició exterior constava de quatre 
obertures per planta, ordenades al voltant d'un eix central 
de simetria. Als pisos hi havia balcons de poca volada, 
amb baranes de ferro (platines corbades, torsionades i 
ferros encunyats) molt ben treballades, adornades amb 
motius florals. Les llindes de les portes estaven 
remarcades amb figures ornamentals: palmetes, barres 
Sezession, cornises, motius geomètrics, etc. Un ràfec, 
lleument pronunciat, decorat amb motllures, coronava 
l'edifici. 
La nova edificació que s'alça ara en aquest solar té planta 
baixa, entresòl i dos pisos. En la façana s'intentà reproduir 
part dels motius ornamentals. Tanmateix, la diferent 
altura lliure entre forjats, i la diferent escala del conjunt, 

ha fet barroer i rabassut allò que fou esvelt i elegant. 
 
CONTEXT 
 
El carrer de Sant Jordi fou revaloritzat amb la construcció 
del pont Vell al segle XVIII. Hi havia una abundant 
arquitectura de començament de segle destinada a la 
burgesia, que constituí un conjunt de gran interès destruït 
a poc a poc durant els darrers quinze anys. 
 
TIPOLOGIA 
 
En aquest edifici, com en el del núm. 1 del mateix carrer, 
l'estructura formal i funcional responia a una concepció 
burgesa de la residència: un jardí interior al qual donava 
una galeria amb vitralls de grans dimensions, peces grans, 
amples i altes, elegantment decorades, i façana al carrer 
amb una composició que enllaçava rotundament amb les 
residències burgeses del segle XIX. En aquestes cases, era 
fonamental incorporar a la façana i a l'interior els motius 
ornamentals que l'enllaçaven amb el modernisme europeu 
i, més en concret, amb la Sezession vienesa. 
 
CRONOLOGIA 
 
Els detalls ornamentals de la façana feien pensar que la 
construcció estava a cavall entre les dues primeres 
dècades del segle XX (suposem que entre el 1905 i el 
1915). L'enderroc es féu sense problemes (ni pena, ni 
glòria) el 1979. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"La desastrosa política seguida a Elx d'eixamplar tots els 
carrers de la ciutat antiga (un o dos metres com a molt, no 
cregueu que açò és el París de Haussmann) va condemnar 
fa temps aquest carrer. [...] Malgrat tot, hi resten alguns 
edificis d'interès. Ara, un de menys. L'edifici d'habitatges 
de Sant Jordi, 13 [...] era un dels pocs edificis d'Elx que 
tenien quelcom a veure, d'una manera clara, amb el 
modernisme culte [...]. El jardí i la galeria seran 
substituïts pel consabut pati interior de 3 x 3 m i els 
motius de la façana es convertiran en el mostrari de 
taulellets a què ens han aostumat. [...] Davant la 
indiferència o el desconeixement de tots els implicats en 
l'assumpte (Ajuntament, Col·legi d'Arquitectes, Comissió 
de Belles Arts, partits polítics, associacions culturals...) 
s'ha comès un nou acte de terrorisme cultural en un poble 
que d'ací a vint anys serà un poble de plàstic, un poble de 
monstres possiblement engendrats pel somni de la raó." 

GASPAR JAÉN I URBAN (1979) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
CASTILLEJOS, A.: Arquitectura... 
JAÉN, G.: Guía..., núm. 48. 
—"Crònica...", inclou una fotografia. 
 
Casa de pisos, carrer de Sant Jordi, núm. 13. Vista de 
conjunt i detall d'un dels balcons. Aquest edifici, derrocat 
el 1979, era una de les interpretacions més cultes del 
modernisme a Elx. Les motllures de les portes balconeres 
eren una peça d'importància. Fotografies del 1977. [p. 
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1.531] 
 
Casa de pisos, carrer de Sant Jordi, núm. 13. Vista de 
conjunt dels pisos, detall de l'interior, amb una interessant 
porta Sezession, i vista del jardí de llimoners de la part de 
darrere, ja completament abandonat. Tot fou derrocat el 
1979. Fotografies del 1978 i el 1979. [p. 1.532] 
 
Aquí hi hagué una casa de tres pisos, amb façana i 
interiors Sezession. El nou edifici fa un intent d'evocar 
l'antic. Malgrat la pretesa bona intenció (¡ai, i com n'és 
l'infern, de ple, de bones intencions!), la presència de 
l'entresòl, el gran vol dels balcons i la poca altura de les 
finestres fa una façana rabassuda. Amb tot, la cosa podia 
haver anat pitjor. Quin món de penúria aquest, que fa que 
els revivals s'arriben a agrair. Fotografies del 1982. [p. 
1.533] 
 
 
E-25 
DENOMINACIÓ: ERMITA DE SANT JORDI 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Sant Jordi 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'ermita de Sant Jordi va ser una fundació medieval que 
arribà fins al segle XIX. Segons Gozálvez, estava situada 
al començament del carrer de la Porta del Raval, enfront 
de l'extrem oest del carrer de l'Àngel. Servia a la Pobla de 
Sant Jordi, raval cristià, la importància del qual era tanta 
que tenia cementiri propi, com la Moreria i les parròquies 
del Salvador i de Santa Maria. Segons Ibarra, l'ermita 
estava situada al carrer de Sant Jordi, a la vorera de 
ponent, enfront del carrer de l'Àngel. El patró n'era el 
Consell d'Elx. Ibarra diu que estava orientada de llevant a 
ponent, i que era modestíssima (l'altar major no tenia 
retaule). Tenia tres capelles al costat de l'evangeli: la 
primera servia de cor, la segona tenia altar amb un bon 
llenç de les Ànimes del Purgatori, i a la tercera es trobava 
la porta d'entrada. Al costat de l'epístola hi havia tres 
capelles més, la primera coberta amb una mitja taronja. 
 
CRONOLOGIA 
 
1370 
Fou edificada l'ermita de Sant Jordi, amb diners del 
Consell, en acció de gràcies per haver guanyat la batalla 
que els veïns d'Elx van fer el 1331 contra l'exèrcit del rei 
moro de Granada, comandat pel general Reduan. El 
Consell dotà l'ermita d'un patrimoni que comprenia deu 
cases al barri. 
1384 
Segons Ramos, "en Capítol del 25-02-1384 es diu que els 
solars de la Pobla de Sant Jordi foren donats als moros 
perquè hi fessen cases i població, però que quan van 
tornar, després d'anar-se'n amb Reduan, el moro de 
Granada, es van quedar a l'actual raval, deixant que els 
cristians poblassen el terreny vora la vila, i així ho feren 
els cristians; per raó del miracle fet per Sant Jordi quan 
Reduan tenia assetjada la vila, es féu l'església de Sant 
Jordi en la dita pobla i cementiri dels cristians". 
1435 
El Consell pagà la calç que s'estava utilitzant en les 

reparacions de l'ermita. El 20 de març un ermità demanà 
al Consell que li fes una casa al costat de l'ermita, que ell 
es comprometia a tenir-ne cura. El Consell hi accedí, 
comptant amb els fons de l'església per a fer tal casa. 
1438 
Es va comprar una campana per a l'ermita de Sant Jordi. 
1578 
L'edifici fou reedificat, a expenses de diversos veïns del 
carrer de Sant Jordi, sota el nom d'ermita dels Àngels. [La 
notícia següent fa pensar que aquesta fa referència a una 
capella, no a l'ermita].  
1580 
El Consell decidí fer un retaule a la capella de la Mare de 
Déu dels Àngels, a l'ermita de Sant Jordi, segons Ramos.  
1703 
El 21 de desembre fou aprovada una sol·licitud dels 
obrers de murs que volien rehabilitar l'ermita de la seua 
patrona, la Mare de Déu dels Àngels, que estava en ruïna, 
i en la qual portaven invertit molt de material. Acudiren al 
Consell perquè els afavorís "en la cobrança d'alguns 
lluïsmes i petites dotacions que en els seus bons temps 
gaudí la fundació". 
1861  
Segons Ramos, aquest any ja s'havia derrocat l'ermita i es 
començà a fer una casa al solar. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÁLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 9. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 101 i 151. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 532-533. 
—La Industria..., p. 84. 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer del Racó de Sant Jordi. 
Abans que la prolongació del carrer de l'Àngel trencàs les 
últimes restes de la Pobla de Sant Jordi, aquest carrer, que 
baixava a la rambla, limitava el raval de Sant Joan pel 
nord-oest. Els edificis de l'esquerra foren destruïts el 
1980. [p. 1.536] 
 
 
E-26 
DENOMINACIÓ:  CARRER DE SANT MIQUEL 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer de Sant Miquel és l'únic del barri del Salvador 
que va en direcció est-oest, a més dels dos límits del nord 
i del sud: el carrer dels Arbres i el de l'Àngel, 
respectivament. Actualment és l'entrada a Elx des de 
Crevillent, i un important vial de trànsit rodat, malgrat la 
seua estretor. Del carrer de Sant Miquel surt cap a migdia 
el carrer Nou de Sant Antoni, amb un bonic nom compost 
(el costum de superposar els diversos noms dels carrers 
podia haver cundit per la importància que té la 
fossilització dels topònims desapareguts). El 1931, 
l'Ajuntament dedicà aquest carrer a Gabriel Miró. 
L'origen del nom cal buscar-lo el 1719, quan, entre els 
sants votats per l'Ajuntament, la festivitat dels quals havia 
de guardar-se, es trobava el de Sant Antoni. Ramos diu 
que aquest carrer es deia en un principi carrer Nou de 
Mollà, suposa que per ser algú d'aquest nom el propietari 
de les cases per on passava el filet d'aigua que venia des 
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del carrer de Sant Isidre. El 1931, en el periòdic El 
Ilicitano, en parlar del carrer Nou de Sant Antoni, 
s'expressava una sèrie d'opinions dignes de millor objecte: 
"Mare de Déu l'estat en què es troba el carrer de Sant 
Antoni (carrer Nou): sense centre de carrer, encara que 
siga a la manera marroquina [!]; unes baldoses que se'n 
recorden del moro Mussa i unes línies de carrer amb tants 
entrants i eixints com una egua famolenca [...] és una 
vergonya que un carrer tan cèntric es trobe en pitjors 
condicions que qualsevol dels del Raval [...]." Aquestes 
línies corbades i tortes eren una herència inapreciable que 
opinions profundament incultes, interessades i agosarades 
com aquesta s'han encarregat de destruir d'una forma 
continuada i irreversible, i l'han deixat pitjor que estava.  
 
TOPONÍMIA 
 
S'anomenà antigament carrer de Sant Miquel i amb aquest 
nom consta en el plànol de Coello del 1849. En sessió de 
l'11-05-1901 l'Ajuntament hi donà el nom de l'Abad Josep 
Pons i Pomares (Elx 1829 – Alacant 1901), que estudià 
llatí i humanitats al col·legi de Pasqual Caracena d'Elx i al 
seminari d'Oriola, i es doctorà en dret canònic a València. 
Obtingué el curat de la Col·legiata d'Alacant i fou abat de 
Logroño i d'Alacant. Rebé distincions del papa Pius XII i 
del rei Alfons XII i ajudà la població en sis epidèmies de 
còlera morbo. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
COELLO, F.: Elche... (plànol), en MADOZ, P.: 
Diccionario... 
El Ilicitano, núm. 166, 11-10-1931. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 549, 616, 618 i 621. 
—La Industria..., p. 51. 
 
Casa de pisos, carrer de Sant Miquel. Façana, plànol 
signat per Gaetà Martínez, possiblement un mestre 
d'obres, datat el 1890. AME, llig. 10, exp. s/n [p. 1.539] 
 
Cases de pisos, carrer de Sant Miquel, núm. 3, 5 i 7. 
Aquests edificis del segle XIX s'han anat degradant els 
darrers 20 anys fins arribar a ser irrecuperables. Amb 
aquests no sols desapareix la construcció i l'arquitectura, 
sinó també l'urbanisme d'aquest carrer, via d'eixida cap a 
Oriola. Fotografies del 1977. [p. 1.540] 
 
Edifici d'habitatges, carrer de Sant Miquel, núm. 13, i 
Sant Isidre, núm. 27. Vista de conjunt i detall del mirador; 
malgrat es tracta d'un volum abusiu per a aquests carrers 
estrets, cal reconèixer que l'edifici és magnífic; té interès 
l'enfonsada del darrer pis, que en rebaixa l'escala. Està 
pintat de color verd, com els dúplex del carrer de 
Muntaner de Josep Lluís Sert. Fotografies del 1977. [p. 
1.541] 
 
Casa racionalista al carrer de Sant Miquel. Destaca el 
contundent mirador que recorre tota la façana. Fotografia 
del 1982. [p. 1.542] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer Nou de Sant Antoni, 
núm. 8 i 10. Fotografia del 1977. [p. 1.543 inf.] 
 

Cases de planta baixa i pis, carrer Nou de Sant Antoni, 
núm. 19 i 21. Fotografies del 1977. [p. 1.543 mig] 
Cases de planta baixa i pis, carrer Nou de Sant Antoni, 
núm. 32 i 34. Fotografies del 1977. [p. 1.543 sup.] 
 


