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Alacant, la transformació d’una ciutat 

 

 

 

 

"Bella sultana que, defendida 

por sus castillos y torreones 

mira indolente y adormecida  

su cielo alegre, lleno de vida,  

y el mar que besa sus murallones. 

La ciudad, ayer dormida,  

hoy recobra nueva vida  

y belleza singular. 

¡Hermosa perla surgida  

de las espumas del mar! 

Avenidas anchurosas  

de construcciones hermosas, 

elegantes y altaneras, 

entre filas de palmeras 

que se mecen orgullosas. 

Grandes hoteles, agua abundante, 

mucho comercio, fábricas mil... 

El siglo veinte será Alicante 

tan comerciante como fabril" 

 

Alemany Limiñana. 1894 

 

 

 

 

 

Carlos Crespo Campos 
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Breu introducció 

 

 

Alacant, gravat d'Alfred Guesdon (1808-1876), ca. 1832. 

 

Alacant, ascendida el 1490 per Ferran II d'Aragó a la categoria de ciutat, ha 

experimentat al llarg del segle XVIII un creixement econòmic i demogràfic molt 

important gràcies al seu port i l'exportació de productes de la província i fins i 

tot de la Manxa i Múrcia i l'assentament d'una important colònia de comerciants 

estrangers. Va obligar a l'ampliació del port per poder donar eixida a la creixent 

quantitat de mercaderies que per ell transitaven, recordem que el 1778 va ser 

autoritzat a comerciar amb Amèrica, el primer de la Corona d'Aragó 

en obtindre tal prebenda i la creació d'un Consolat de Mar i de Terra el 1785. 

La bonança queda reflectida en la construcció del nou ajuntament, conclòs el 

1780, la magnífica portada principal de Santa Maria o la Santa Faç o l'edifici de 

l'antic Palau episcopal i casa de Misericòrdia, la Fàbrica de Tabacs. La ciutat 

havia superat les seues antigues muralles i s'havien consolidat els barris de 

Sant Francesc, Barri Nou (Muntanyeta) i Sant Antoni, al costat del més antic del 

Raval Roig. També es comença a instal·lar l'enllumenat públic d'oli a la ciutat. 
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Això suposà l'ampliació de les fortificacions per a protegir la nova barriada de 

Sant Francesc culminant per la costa amb el Baluard de Sant Carles. Però no 

només hem de parlar de la ciutat, el Pantà de Tibi es restaura durant aquest 

segle també mantenint les aigües del Montnegre al servei de l'Horta d'Alacant. 

 

Alacant. 1803.1  

 

 

                                                
1 https://urbanocio.files.wordpress.com/2012/11/1-alicante-muralla-1800.jpg 

https://urbanocio.files.wordpress.com/2012/11/1-alicante-muralla-1800.jpg
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El doctor Balmis 

 

 La majoria de manuals començarien el segle XIX parlant sobre la Guerra 

del Francès i la invasió napoleònica d'Espanya. Però he preferit fer-lo parlant 

de Francisco Javier Balmis i Berenguer, nascut a Alacant el 1753, cirurgia 

militar i botànic. Va estudiar sobre la verola i va conèixer els progressos 

de Moreau en la seua vacuna, però com dur-la a Amèrica on causava estralls.  

En novembre de 1803 es va 

embarcar amb 22 nens orfes 

d'entre 8 i 10 anys als quals anirà 

vacunant successivament per tal 

que la soca es mantingués viva. El 

seu ajudant, Salvany, recorrerà 

Colòmbia, Equador, Perú, Xile i 

Bolívia. Balmis va anar a Caracas, 

l'Havana i Mèxic. El 1805 viatja a Filipines i d'allí a Macau (colònia portuguesa 

a la Xina) i a Canton, estenen la vacuna per la Xina. De retorn vacuna 

tota l'illa britànica de Santa Elena i el 1806 arriba a Lisboa. Es nega a 

reconèixer Josep I Bonaparte com a rei i s'embarca cap a Amèrica, retornant el 

1812. Va morir el 1819.  

Edgar Jenner: el descobridor 

de la vacuna de la verola 

escriuria sobre ell: “no crec que 

existisca un exemple de 

filantropia més noble i extens 

que aquest als annals de la 

Història”.  

 

Casa Doctor Balmis. Edificada el 1895.  
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La Fàbrica de Tabacs. Les cigarreres 

 

El 1801 es va instal·lar a l’antic Palau Episcopal la Reial Fàbrica de Tabacs, 

una fita important tenint en compte que va arribar a tindre més de 3.000 dones 

per a la confecció dels cigars, per això se la va conèixer com Les Cigarreres.  

 

La fàbrica de tabacs2 

Venien de la ciutat, instal·lant-se als barris propers o fent créixer el de Sant 

Antoni o la creació del Pla de Bon Repòs, però també venien des dels pobles 

propers, fent que fins i tot hi haguera una línia de metro que comunicava 

Mutxamel amb estació a la Fàbrica de Tabacs. El 1844 va patir un paorós 

incendi que va destruir les instal·lacions sense causar més que dues víctimes, 

la qual cosa es va considerar com un miracle de la Santa Faç.  

  

Incendi de 18443

                                                
2 http://alicantepedia.com/fotografias/la-f%C3%A1brica-de-tabaco 
3 https://alacantobrera.com/2019/05/20/en-brevesangre-y-fuego-el-incendio-de-la-fabrica-de-tabacos-de-alicante-1844/ 
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Alacant i la Guerra del Francès 

 

Alacant és una ciutat de 21.500 habitants quan arriba la invasió napoleònica. 

s’assenten a les principals ciutats i al llarg de les vies de comunicació i 

abastiment dels seus exèrcits. No va ser el cas d’Alacant. La ciutat per a 

defensar-se construeix, en temps rècord el nou castell de Sant Ferran (1808-

1810), tant ineficaç com inactiu, per protegir la zona de ponent, considerada la 

més exposada als atacs. També es van aixecar murs i reforços al llarg de les 

muralles de la ciutat, molt malmeses i 

descuidades. Suchet va assetjar la ciutat el gener 

de 1812 des dels Àngels, disparant algunes 

canonades des de el ja desaparegut convent de 

Nostra Senyora dels Àngels i marxant al cap 

d’unes hores. Poc interès tenien en Alacant. 

L’acció va acabar a 50 morts al Castell de Santa 

Bàrbara a l’explotar accidentalment un polvorí i 

l’execució de 29 camperols santjoaners per part 

dels francesos en represàlia per la resistència de 

la ciutat.  

El castell de Sant Ferran4 

La ciutat no tenia recursos. Els nobles i 

comerciants pagaven amb vals reials que completament devaluats i tot anava a 

pagar el blat que arribava pel port. Al final era el poble qui més ho patia, crescut 

amb els refugiats. Alacant, com la resta de la nació, no va estar exempta de 

disputes entre els liberals (afrancesats per estar imbuïts en part per les idees 

de la Revolució) i els absolutistes més reaccionaris. Sembla que els 

constitucionalistes eren majoria a la nostra ciutat.  

El 19 de març de 1812 s’aprova la Constitució de Cadis, la Pepa, Espanya 

inicia un viratge cap al liberalisme, momentani, perquè en tornar Ferran VII 

l’abolirà després de copsar el suport que tenia l’absolutisme i la seua persona 

als “regnes”. Dic Regnes perquè en l’entrar a Espanya, Ferran VII no va 

                                                
4 http://www.alicantevivo.org/2007/09/castillo-de-san-fernando-el-olvidado.html 
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directament a Madrid, sinó que passa per totes les capitals dels antics regnes, 

en aquell moment províncies: Barcelona, Saragossa, València... per entrevistar-

se amb els seus fidels. Prohoms alacantins van anar a la rebuda a València on 

el rei va rebre una carta subscrita per 79 diputats sol·licitant l’abolició del 

sistema Constitucional i la dissolució de les Corts. Dies després s’inicia la 

persecució dels liberals, que havien lluitat contra els francesos, acusats 

d’afrancesats. El “colp d’Estat” del monarca va ser molt celebrat a Alacant 

segons Viravens. Per norma general van perdre béns i honors i alguns, els que 

no es van exiliar, van anar a presó. 

 

Vista Aèria del Castell5 

La Guerra del Francès i el retorn de l’absolutisme més dur per part de Ferran 

VII va ser el motiu de l’allunyament de les Colònies i el principi de la seua 

independència. L’abdicació de la corona per part de Carles IV en Napoleó va 

fer que les colònies es cregueren lliures de vassallatge. Entre 1811 i 1825 la 

major part de les colònies s’havien declarat ja independents. Recordem que 

Alacant era, des de finals del segle XVIII un dels ports autoritzats a comerciar 

amb Amèrica la guerra suposava el tancament d’eixe mercat. A més va 

suposar l’expulsió d’espanyols, primer càrrecs de l’administració i finalment 

molta població sota acusacions diverses.  

                                                
5 https://www.informacion.es/alicante/2019/05/21/millones-euros-arreglar-castillo-san-5414589.html 
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Un segle de violencia 

 

La fi de la Guerra del Francès no significa pau. El 1820 tenim el 

pronunciament de Riego que Ferran VII esclafa amb l’ajuda de les potències 

europees i l’entrada dels Cent mil fills de Sant Lluís. La repressió va ser tan 

dura que els mateixos francesos elevaran queixes davant el monarca. Totes les 

autoritats i els més destacats liberals es van exiliar perdent-se la major part del 

millor i més clarivident pensament del moment per a la ciutat i Espanya 

sencera. Va resultar així tallada la possibilitat de tota mena de projectes 

renovadors per a la societat alacantina i la seua economia. Joaquín Lorenzo 

Villanueva, Comte de Toreno, Antonio Bernabeu, Canga Argüelles...  

Ferran VII mor el 1833 i en poc temps esclata la I Guerra Carlina (Civil en 

aquella època) que no tindrà incidència a la ciutat, sí en alguns punts de la 

província. A la Marina Alta i al llarg de la vall del Vinalopó, de Villena a 

Crevillent, i especialment a Oriola, és on els carlins protagonitzen els seus fets, 

sovint actuant més com a roders i saltamarges. A Tabarca van ser enviats 96 

ser sergents carlins que van acabar afusellats el 1838 

S’inicia l’època dels “espadons”, la dels generals que governen el país, 

Espartero, Narváez, Serrano, O’Donell... amb relleus en el govern, unes 

vegades pactats, d’altres insurreccionals.  

A finals de gener de 1844 el coronel  de carrabiners Pantaleón Boné 

protagonitza un aixecament liberal a la ciutat d’Alacant que va tindre molt 

seguiment. El 5 de febrer la seua columna que s’adreçava a Alcoi és derrotada 

a Elda. El 6 de març es rendeix a Alacant abandonat per part de les seues 

tropes.  
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Panteó dels Guijarro, construït entre 1799-1803. Ací van ser afusellats el 14 de febrer de 1844 els 7 oficials de Boné capturats 

a Elda. Per això es celebra des de fa uns anys l’homenatge als màrtirs de la llibertat en aquest indret.6 

 

 

Afusellament de Boné i els seus homes7 

                                                
6 http://alicantepedia.com/cuadros/ejecuciones-tras-la-rebeli%C3%B3n-de-

bon%C3%A9-1844 

7 https://revistadehistoria.es/la-rebelion-liberal-pantaleon-bone/ 

http://alicantepedia.com/cuadros/ejecuciones-tras-la-rebeli%C3%B3n-de-bon%C3%A9-1844
http://alicantepedia.com/cuadros/ejecuciones-tras-la-rebeli%C3%B3n-de-bon%C3%A9-1844
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Boné va ser afusellat, juntament amb 

23 dels seus homes al ‘Malecó’, sense 

uniforme, d’esquenes, de genolls, amb 

els ulls embenats com a mostra de 

menyspreu. El lloc rebre després el nom 

de Passeig dels Màrtirs abans que 

Esplanada. El panteó de Guijarro, al 

Palamó, és actualment el mausoleu 

dels màrtirs de la llibertat8 

 

Monument als màrtirs que es va construir on  van ser afusellats9 

 

                                                
8 http://www.alicantevivo.org/2007/07/el-panten-de-los-guijarro.html 
9 https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/alicante-monumento-martires-
libertad~x5160373 
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Quijano i l’epidèmia de Còlera de 185410 

 

Trinitario María González de Quijao e Iturregui, va ser 

nomenat governador civil d’Alacant quan la província es 

trobava assolada per una epidèmia de còlera morbo. En 36 

hores va arribar des del seu anterior desterrament a Navarra 

fins a la nostra ciutat. Alacant havia perdut població, 

possiblement per la massiva migració a Orà i tenia 18.000 

habitants, 8.000 de les quals havien fugit de la ciutat. 

L’epidèmia va durar quaranta-set dies i van morir 1.964 

persones. 

Quijano es va posar de seguida al capdavant de l’assistència de la població. 

El desabastiment provocava gana i va disposar que els cafès i orxateries de la 

ciutat havien de tindre a disposició dels malalts, dia i nit, orxata d’arròs i a les 

farmàcies a facilitar gratis els medicaments prescrits pels metges. Va perseguir 

els especuladors. Va portar excedents des 

dels pobles veïns. Es va enfrontar a l’Església 

local denunciant la fugida del bisbe i de molts 

mossens. Va arribar a ocupar-se personalment 

del trasllat i inhumació dels cadàvers 

abandonats a les cases més pobres. Mateixes 

mesures va aplicar quan l’epidèmia es va 

estendre a Alcoi, Cocentaina, Monfort... per tot 

això la Reina Isabel II li va concedir la Gran 

Cruz d’Isabel la Catòlica. El 14 de setembre 

partia cap a Castalla però ell s’havia 

encomanat. El dia 15 va morir. El 1857 

s’inaugurava el Panteó de Quijano.  

 

El panteó de Quijano11 

                                                
10 Alicante. Biografía de una ciudad. Miguel Ángel Pérez Oca.  
11 https://www.pinterest.es/pin/68328119325200018/ 

https://www.pinterest.es/pin/68328119325200018/
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Eleuterio Maissonave i Cutayar i el 1868 

 

Les crisis de subsistència, la gana, l’atur, la mendicitat dels anys 1866, 1867 

i 1868 van deixar sentir els seus efectes sobre les classes populars. El 1868 

esclatava la Gloriosa, una revolució que va enderrocar el govern. A Alacant 

s’aixequen barricades davant del Teatre Principal que van ser agranades per 

l’Exèrcit i molts revolucionaris van fugir de la ciutat i es van 

unir a partides que recorrien les comarques properes. Però 

coneguda la victòria revolucionària el governador civil fugia i 

l’ajuntament moderat cedia el poder a la Junta Revolucionària 

provisional. La reina Isabel II havia marxat d’Espanya per 

Hendaia. A l’octubre es van convocar eleccions. Els 

republicans van guanyar a Alacant amb el 53% dels vots. Les 

eleccions constituents van ser guanyades pels Monàrquics. 

S’arriba a un consens. Els borbons no tornarien i Joan Prim escolliria a Amadeo 

I de Saboia com a rei d’Espanya. Prim no va poder ni rebre’l. Va ser assassinat. 

A Eleutèrio Maisonnave, devem el nom de Passeig dels Màrtirs per la 

Llibertat al ‘Malecó’, on van ser afusellats. Va ser un dels impulsors de la 

Institució Lliure d’Ensenyament; va fundar la ‘Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Alicante’ (futura CAM). Va dur a terme un ampli programa de millora 

de serveis de beneficència, bombers, aigües, enllumenat i manteniment de les 

vies públiques, tot i que la crisi econòmica va impedir un major abast. El 1870 

es fundava la ‘Sociedad Cooperativa y de Protección al Arte’ i una associació 

de socors muts per l’adquisició d’aliments. La primera no deixa de ser curiosa, 

ja que al capdavant estava Bartolomé Pons. Comptava amb 198 socis 

majoritàriament republicans federalistes als què Maisonnave va combatre 

políticament. Pertanyien a la petita burgesia, artesanat i proletari urbà, encara 

que destacaven prohoms com Juan Más Dols i Amando Alberola. 

També comença a germinar l’associacionisme obrer de signe 

internacionalista, però la debilitat industrial i la pervivència de l’artesania el 

feien poc nombrós.  
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Maisonnave era maçó, del Partit 

Demòcrata Federal d’Emilio Castelar, els 

quals contemporitzaven amb la situació del 

moment i amb els monàrquics enfront dels 

radicals de Pi i Margall i Froilán Carvajal que 

volien un federalisme intransigent. Serà 

partidari de transigir amb la monarquia, però 

finalment l’11 de febrer de 1873 es proclama 

la I República espanyola.  

Maisonnave va arribar a ser ministre 

d’Estat amb el Govern de Pi i Margall. Durant 

el seu ministeri va esclatar, el 1873, la 

primera revolució proletària de la història, a Alcoi, brutalment reprimida. Poc 

després esclatava el moviment cantonalista a tota Espanya que triomfaria a 

Cartagena. A Alacant només per unes hores.  

El 27 de setembre de 1873, un estol de vaixells de guerra del proclamat 

cantó de Cartagena va bombardejar durant sis hores Alacant amb més de 500 

bombes. Famílies senceres van fugir de la ciutat abans de l’atac cap als pobles 

dels voltants. Va haver-hi 8 morts, dos nens, dues dones, un artiller i tres 

carrabiners. 13 ferits. Va 

destruir alguns edificis, va 

causar desperfectes en 

alguns altres i alguns 

incendis. El mateix 

Maisonnave va viatjar des 

de Madrid per a posar-se al 

capdavant de la defensa 

de la ciutat.  

 

Bombardeig cantonalista d’Alacant12 

                                                
12 http://alicantepedia.com/dibujos/el-ataque-de-los-cantonalistas-cartageneros-sobre-alicante-visto-desde-el-mar-1873 

http://alicantepedia.com/dibujos/el-ataque-de-los-cantonalistas-cartageneros-sobre-alicante-visto-desde-el-mar-1873
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Una altra imatge de l’època del bombardeig13 

El 1875 es restaura la monarquia amb el retorn d’Alfons XII de Borbó. 

Canovas del Castillo, amb la col·laboració de Sagasta implanten un sistema 

polític basat en el bipartidisme, controlat per les oligarquies i el caciquisme 

mitjançant el frau  electoral i la compra de voluntats, per tal que o ve un o l’altre 

s’alternaran en el poder.  

A Alacant el partit Conservador que representava la noblesa local i l’alta 

burgesia local, com el marquès del Bosch, el Baró de Finestrat, en José 

Amérigo, n’Arturo Salvetti... mostrava la seua força. Els liberals eren 

representats per Rafael Terol, en José Gadea o el marquès de Benalúa.  

Fora del sistema bipartidista que s’havia instaurat restaven els republicans, 

essent la facció de Maisonnave la més nombrosa, seguits dels federalistes. Els 

Republicans federalistes comencen a reorganitzar-se després de la visita de Pi 

i Margall a la ciutat el 1881 i que va donar origen a la revista Las Germanías, 

dirigida per Vicente E. Miquel. També van mantindre una certa influència en la 

ciutat amb diaris com El Porvenir i La Federación. El republicanisme federalista 

entrarà en decadència a partir de 1891 i es reagruparà a partir del 1897 en el 

Partit Republicà Únic que a Alacant. 

                                                
13 Bombardeig d’Alacant. Alicante de la A a la Z 
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Malgrat que Alacant era una ciutat eminentment comercial, les 

organitzacions obreres comencen a deixar-se sentir en especial entorn de la 

Fàbrica de Tabacs. No obstant estaria molt endarrerit en comparació amb 

altres zones industrials de la província com Alcoi.  

El 1890 es celebra la primera manifestació del Primer de Maig i El 1891 ja 

trobem el ‘Círculo Obrero’ primer local socialista d’Alacant, essent Rafael 

Carratalá i Federico Valero els principals dirigents socialistes. El moviment 

socialista començarà a tindre cert arrelament al barri de Sant Antoni. 

 

La misèria de la classe treballadora alacantina de finals del segle XIX14 

El 1896 es produeix una vaga de protesta seguida per comerciants i obrers 

contra la pujada d’impostos abusiva de l’alcalde, el baró de Finestrat, que va 

ocasionar aldarull i va obligar a declarar l’Estat de Guerra i l’exèrcit ocupà la 

ciutat. Va haver-hi alguns morts, però l’alcalde va fer enrere.  

                                                
14 La Ilustración Española y Americana      https://www.cronistasoficiales.com/?p=1846 
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Les elits econòmiques i la consolidació de l’aristocràcia del bacallà 

 

El desenvolupament econòmic i comercial del segle XIX donar origen a una 

burgesia urbana molt potent, en molts casos d’origen estranger com els 

Maisonnave, Cumming, O’Connor, O’Gorman, Leach, Taggio, Bushell, 

ostentant el poder financer, comercial i de negocis. Han consolidat també una 

expansió comprant propietat en l’Horta i d’altres comarques alacantines. Amb la 

Restauració també acumularan el poder polític. 

Eixa burgesia és la que du a terme les millores de la ciutat quant a 

urbanisme, higiene, sanitat, enllumenat de gas primer i elèctric després, 

clavegueram, aigua potable, embelliment i ornat de la ciutat... mostraran interès 

en la construcció, com podem comprovar en el barri de Benalúa, on molts dels 

seus promotors també el veurem creant una societat per posar en marxa el 

tramvia urbà.  

Maisonnave a més serà un promotor de la fundació de la Caja Especial de 

Ahorros de Alicante que naixia per eradicar les pràctiques d’usura tan arrelades en 

la societat alacantina i ampliar l’estructura financera de la ciutat, on ja existien 

banques particulars lligades a les principals cases comercials, i una sucursal del 

Banc d’Espanya.  
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Cauen les muralles 

 

En acabar la guerra comença la mutació de la ciutat nova. Entre 1816, quan 

s’enderroquen les muralles del Vall i Entremurs), i el 1872, amb l’enderroc del 

baluard de Sant Carles i la muralla del passeig de Ramiro, la ciutat deixa 

d’estar constrenyida pels seus murs. La demolició de les muralles i 

l’emplenament dels valls van generar la petició per a poder construir-hi als nous 

espais oberts. A més, va millorar les comunicacions de la ciutat amb els barris 

que es trobaven a extramurs.  

La muralla del Vall es trobava dins de la ciutat, separava la Vilavella del barri 

de Sant Francesc. Amb les pedres de l’enderroc es va construir un passeig 

elevat dit de Quiroga, en el que hui coneixem com la Rambla de Méndez 

Núñez. 

Sant Francesc havia nascut al voltant del convent de Franciscans. Com a 

barri de pescadors fora de les muralles a la platja del Baver, no estaven 

sotmesos als horaris de les portes de la ciutat. Però el perill a rebre invasions 

per aquesta zona va fer que s’emmurallés el raval. 

 

 

La Rambla de Méndez 

Núñez, llavors passeig de la 

Reina, a començaments del 

segle XIX. Eliminada la muralla 

i desaparegut el barranc 

repugnant i tenebrós, lloc de 

dols i morts, es crea aquest 

formós passeig elevat que va 

romandre, amb variants 

d’estructura i arbres, per espai 

d’un segle.15 

 

 

                                                
15 Diverses imatges de la Rambla. 1. Alicante de la A a la Z.                                        

2 i 3ª http://www.alicantevivo.org/2007/06/alicante-en-el-recuerdo-la-rambla-ii.html 

 

 

http://www.alicantevivo.org/2007/06/alicante-en-el-recuerdo-la-rambla-ii.html
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El 1884 només resten alguns llenços de les muralles i les torretes de la 

Muntanyeta, l’enderrocament de les quals arribarà a partir de 1890. 

 

Gravat des de la Muntanyeta dels germans Rouargue. Mitjans segle XIX 

Tres imatges del Baluard de Sant Carles a mitjans del segle XIX. La primera 

des de dalt mateix del baluard. Podem veure els canons en primer terme. La 

segona des de baix mirant cap a la costa i on veiem una via del tren que 
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travessa aquest estret pas. La tercera Final del Passeig de Gadea, anomenat 

de Rihuet, perquè hi havia un barranc que desembocava al mar. Les parets del 

baluard de Sant Carles era un dels llocs d’execució dels condemnats.16   

 

En aquest espai s’obrirà el parc de Canalejas i 

els accessos del Barri nou al mar.  

 

 

                                                
16 Mitjans del segle XIX. https://www.pinterest.com.mx/pin/374361787760946957/   La tercera Alicante der 

la A a la Z 

https://www.pinterest.com.mx/pin/374361787760946957/
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Alacant 185017  

Les muralles d’Alacant han deixat la seua petjada als carrers de la població. 

La muralla medieval especialment al llarg del carrer Rafael Altamira – Jorge 

Juan i Passeig de Ramiro pel que respecta al sud i la Rambla de Méndez 

Núñez cap a l’oest.  

La muralla del segle XVIII arranquen des de l’Esplanada (el monument a 

Canalejas hi seria aproximadament el baluard de Sant Carles. Pujaria per 

Canalejas per desviar-se per Carrer Humorista Gràfic Forges fins a l’avinguda 

Doctor Gadea. Tornaria a entrar per la plaça Sant Francesc, carrer Girona i 

pujant per Castaños fins a l’actual Avinguda Alfons el Savi. Des d’ací aniria a 

buscar la muralla medieval pel Mercat Central aproximadament.  

La muralla del segle XIX tancaria la ciutat des de la plaça Sant Francesc fins 

al carrer del Metge Pascual Pérez fins trobar-se amb la muralla de Castaños. 

                                                
17 https://eblancooliva.com/2016/11/18/alicante-segun-catastro-a-1-1-2015-por-tamano-y-fecha/ 
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El creixement de la ciutat 

 

Segons l’arquitecte Manuel Jovar el 1814 Alacant té 77 carrers i 11 places. 

Els 58 principals propietaris posseïen el 14,8% de l’habitatge de la ciutat. Era 

una ciutat emmurallada, de carrers estrets, bruts i polsosos, on acabaven 

moltes escombraries de les cases, on hi havia quadres i corrals, i amb una molt 

alta densitat de població. Quan plovia es convertien en fanguers i quan arribava 

l’estiu s’omplia de mosques, mosquits i altres insectes que, a més, eren 

transmissors de malalties i infeccions. Santa Creu, El Carme, Sant Roc, 

Vilavella. Des dels pendents més escarpats del castell van baixant les cases 

humils en alegre tropell. Entre runes i mates de marrubí, galliners i bolquers 

tendits en la roca, el més pobre caseriu. 

L’ermita de Sant Roc es construeix 

per pregar al sant i demanar la seua 

protecció davant les pestes. El 1559 

es construeix l’ermitori. Segons 

Viravens, l'any 1869 amenaçant ruïna 

la seua volta, l'Ajuntament va 

disposar la seua demolició, quedant 

en peus sis arcs de pedra. El projecte 

se li va encarregar a l'arquitecte 

Guardiola Picó que va alçar la nova 

edificació. Guardiola Picó va 

mantindre la planta anterior i va 

desmuntar parcialment els arcs 

faixons, els elevà i els va dotar d'una 

secció d'arc rebaixat, igual que les 

falses voltes existents que oculten la 

cara inferior de la coberta. 

La nova muralla del XIX permetia eixamplar la ciutat, però l’arribada de 

refugiats va suposar un problema. El creixement demogràfic era un problema 

en una ciutat considerada com a plaça d’armes on es permetia desfer les 

defenses, els ravals s’estenien fora de muralles i no era inusual destruir-los 
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amb l’excusa de la defensa, com va passar amb Sant Antoni. Això suposava 

també una major pressió sobre els edificis amb la subdivisió dels existents en 

nombrosos habitatges. El barri amb millors condicions era el Raval de Sant 

Francesc on se situaven els negocis i magatzems de comerç majorista i on s’hi 

havien instal·lat aquells comerciants. Per contra al ser una zona plana pròxima 

a aigües estancades no eren infreqüents les febres entre la població. A més, 

l’enderrocament dels convents de Caputxinos, Sant Francesc, agustins i 

carmelites va permetre guanyar espai per comunicar millor el barri amb la ciutat 

vella.  

L’impuls comercial animaria tot un seguit d’operacions de remodelació 

urbana en les quals la burgesia local impulsaria cercant beneficis econòmics. 

Van anar fent-se lentament degut a les dificultats financeres de l’ajuntament i la 

condició de plaça militar. 

El 1858 la ciutat trasllada al Ministeri de Foment les seues aspiracions en 

matèria d’urbanisme: neteja del port, establiment d’una sucursal del Banc 

d’Espanya, creació de l’Eixample, siga enderrocant les muralles o bé construït 

als voltants, obertura de les portes laterals de Sant Francesc, construcció d’una 

seu per al Govern, obres d’ornat i embelliment, empedrat de les vies, simetria 

en les edificacions, augment de les fonts públiques, plantació d’arbres, 

perllongament del passeig de la Reina, un projecte de passeig per al dic del 

port... I és que en tan sols deu anys la ciutat ha crescut per totes parts, el Barri 

Nou és un raval populós i al voltant de l’estació s’ha edificat un petit poblat 

mentre el Raval Roig s’ha eixamplat per la vora del mar. 

El 1868 s’urbanitza el Raval de Sant Antoni; el 1883 es construeix el Barri de 

la Caritat i es dóna el vistiplau per construir el de Benalúa; el 1887 es comença 

a construir al Pla del Bon Repòs, i el 1888 ja tenim notícia de les primeres 

construccions del barri de Carolines. El 1894 Alacant ja disposava de 40.000 

habitants. El 1879 s’havia concedit autorització per extreure pedra de la 

Muntanyeta, necessari per a la construcció mentre aquest obstacle físic aniria 

desapareixent.  
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Porta de Sant Francesc18.  

 

Des d’un 

començament n’hi ha 

preocupació per evitar 

un creixement caòtic i 

desharmonitzat de la 

ciutat, però els diferents 

plans es van succeint i 

esmenant al llarg dels 

anys. A partir de 1860 

s’aprova un plànol geomètric per a la ciutat enfront del port i es reglamentava 

així la construcció a partir de la porta de Sant Francesc.  

A tot això hem de sumar les mesures higièniques  que prohibien activitats 

insalubres dins de la ciutat o la construcció de voreres i clavegueram, amb un 

impuls fort a partir de l’any 1859 per a tota la ciutat. El 1889 es van cobrir les 

sèquies de rec que passaven per l’Esplanada. El 1889 s’estén l’opinió que s’ha 

d’empedrar tota la ciutat. Els problemes de sanitat urbana i higienització 

restaven per ser assolits en part de la ciutat, com per exemple els barris de la 

Part Vella o la zona de la 

Muntanyeta (ocupats per caserius 

humil i problemes orogràfics per 

escometre el problema). El 1836 

s’instal·la l’enllumenat públic de la 

ciutat que el 1852 s’estén al raval de 

Sant Antoni. 

 

Passeig de Campoamor. Finals del segle 

XIX19 

Des de 1816 es procedeix a 

l’ornamentació i instal·lació de fonts per la ciutat. El 1834 es planta una 

albereda prolongant la de Sant Francesc més enllà del pont del barranc de 

                                                
18 https://www.pinterest.es/pin/440860251016054946/ 

19 Alicante Vivo. https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2008/05/120.jpg 
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Sant Blai. El 1838 una altra des del carrer Sant Vicent fins al convent de 

Caputxinos a l’actual Campoamor. El 1850 es projecta el passeig de 

Campoamor amb els terrenys desamortitzats als Caputxins. 

Santa Creu (1863). David S.20  

El 1840 es construeix el camí 

des de la Porta de l’Horta al nord 

del Benacantil cap a la 

Condomina i la comunicació de 

Sant Antoni i el Barri Nou i el 

1880 s’inicien les obres al Mal 

Pas per comunicar pel sud de la 

Serra Grossa la ciutat amb la 

Condomina. El 1880 es traçava 

Alfons el Savi entre la porta de la 

Reina o d’Alcoi i l’estació de 

ferrocarril.  

La línia de costa va anar 

patint la seua remodelació per les defenses emmurallades i els baluards i, des 

de 1794, per l’ampliació del port. El 1814 es van derivar en part les muralles per 

comunicar el port amb la ciutat i es van anar anivellant els terrenys, procés que 

dura fins al 1833. En conseqüència aniran creixent carrer paral·lels al mar, com 

el de Sant Ferran o el Passeig dels Màrtirs (l’Esplanada) que constituirà un 

passeig marítim al llarg de la façana costanera de la ciutat, un dels espais 

urbans de més prestigi de la ciutat. Ací serà bo recordar que l’Esplanada, en 

gran part és terra guanyada al mar amb les runes dels edificis destruïts per 

l’intens bombardeig de 1691 per part dels francesos que va destruir més de 

2.000 edificis.  

                                                
20 http://lacharraetadejumas.blogspot.com/2014/10/en-el-alma-mi-alicante-2.html?m=1 
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Els terrenys on anirà el parc de Canalejas. 1870. David S.21 

 

El 1822 el mercat és traslladat al ‘Malecón’. El 1847 es construeix el Teatre 

Principal. El 1848, derivat el convent de Sant Agustí es va obrir la plaça de 

Quijano. El 1849 finalitza la construcció de la Plaça de Toros. Abans de la seua 

ubicació actual havia estat al Barranquet, al lloc on hui trobem el Teatre 

Principal. El 1860 s’endorroca el convent de Caputxines on aniran 

posteriorment les instal·lacions del Banc d’Espanya. El 1867 s’instal·la en la 

Goteta l’escorxador. El 1887 es cedien a Benalúa els terrenys per a la nova 

presó. El 1897 s’iniciava la construcció de l’actual Mercat Central.  

 

Futurs barris de Campoamor i Carolines, Plaça de Toros i als peus del Castell, Sant Antoni.22 

                                                
21 http://lacharraetadejumas.blogspot.com/2014/10/en-el-alma-mi-alicante-2.html?m=1 

22 https://www.pinterest.es/pin/625226360748004263/ 

https://www.pinterest.es/pin/625226360748004263/
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Alacant. 185323. 

 

 

Mercat del ‘Malecón’24                                                                  Els dos edificis que es veuen a la part central són el 

mercat  

                                                
23 http://www.alicantevivo.org/2008/02/historias-del-callejero-el-callejero-de.html 

24 https://www.pinterest.es/pin/68328119326252253/ 

http://www.alicantevivo.org/2008/02/historias-del-callejero-el-callejero-de.html
https://www.pinterest.es/pin/68328119326252253/
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Del ‘Malecó’ va passar temporalment a la Rambla abans d’arribar definitivament el Mercat Central25.  

 

El 1890 arriba a l’alcaldia en Manuel Gomiz i Orts, Ansaldo, partit Liberal 

Conservador, terratinent i comerciant de Mutxamel26 que va donar un fort 

impuls modernitzant a la ciutat. Enderroca les últimes muralles, dota 

d’enllumenament públic els carrers, urbanitza la hui avinguda Alfons el Savi, 

Construeix el pont de Sant Blai per comunicar el nou barri amb la ciutat, va 

portar les aigües des de Sax, va construir la presó de Benalúa, va fomentar el 

turisme ampliant el passeig marítim i el poble li va posar com a nom Parc 

Ansaldo, amb el vot de tots els regidors menys el seu. El 1893 abandona la 

política i deixa l’alcaldia per problemes interns amb el seu partit, creien insultar-

lo dient-li mutxameler. Malgrat tot finança l’Insitut d’Ensenyament Mitjà per 

construir un nou local per substituir el de la Casa de l’Assegurada que havia 

quedat xic. 

El seu successor, José Gadea Pro, liberal i maçó, rival polític de Gómiz, 

però amic personal, va continuar la seua obra d’engrandiment i embelliment de 

la ciutat i a més va ser sota el seu mandat que Alacant va obtindre l’enviament 

d’aigües des de Sax. 

                                                
25 http://www.alicantevivo.org/2007/06/alicante-en-el-recuerdo-la-rambla-ii.html 
26 Segons altres biografies és de Sant Joan d’Alacant. 
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Què queda d’aquell Alacant del segle XIX al Centre 

 

    

L’Hotel Palace, una construcció de la primera meitat del segle XIX molt 

transformada hui en dia, essent molt difícil reconèixer l’arquitectura primigènia. 

Hui alberga la seu de la Cambra de Comerç d’Alacant. 

     

La seu del Síndic de Greuges del 

País Valencià a Alacant. És un edifici 

del 1861-1862. Un dels millors 

exemples de l’arquitectura residencial 

burgesa. 

Passatge Amérigo. 1855. Construït 

sobre els terrenys desamortitzats del 

convent de Dominics, introdueix una 

nova tipologia urbana, el passatge 

comercial. Hui és un hotel. 
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Dècada 1930. Panoràmica. David S.27   

                                                
27 https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2008/04/33.jpg 
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Els ravals 

Sant Antoni. 

 

Naix a redós del Convent de Dominics al segle XVI. Després s’instal·laria la 

Casa de la Misericòrdia i l’Hospital. Al segle  XVIII era el més populós d’Alacant 

amb el 23% de la població, limitat pel barranc de Canicia, actual carrer de 

Calderón de la Barca. El 1801 s’instal·lava en un apart del Palau Episcopal la 

fàbrica de Tabacs. El 1838 l’Estat ocuparà la totalitat de l’edifici suprimint l’asil 

que en ell hi havia. Tot això va promoure la construcció d’habitatges humils dels 

treballadors, entre ells el desaparegut barri de ‘Les Províncies’, a les vessants 

del Benacantil. El 1888 la fàbrica va arribar a tindre 6.000 operàries (de les 500 

inicials) venien a peu, en cavalleries i tartanes (a principis del XX en tramvia) 

arribaven des de Sant Antoni, del Raval Roig, del Pla i fins i tot de Sant Vicent, 

el Palamó, Sant Joan i Mutxamel. Serà la principal indústria de la ciutat i també 

focus de vagues i revoltes obreres, com la de 1888 o la de 1908, alguna 

reprimida i causant morts al carrer.  

 

Sant Antoni28 

El 1810 va ser 

enderrocat per a 

millor defensa de 

la ciutat i la 

població enviada 

al Barri Nou. 

Acabada la 

guerra es torna a 

edificar el 1816 

tornant part dels 

vells habitants, però també de nous. El 1825 l’ajuntament ja enllestia millores 

com el subministrament d’aigües i el 1852 l’enllumenament públic, convertint-se 

des de mitjans del segle en una zona d’expansió urbana. Des dels jardins de 

                                                
28 https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2008/05/10011.jpg 

https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2008/05/10011.jpg
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Quijano i el Passeig de Campoamor fins a l’Hospital Provincial passant per la 

Casa de la Maternitat o la Plaça de Toros.  

Els dos hospitals de la ciutat a finals del segle XIX se situaven ací, l’Hospital 

Militar o del Rei i l’Hospital Nou o General, i també la Casa de la Misericòrdia. 

L’Hospital civil va estar regentat pels Germans de Sant Joan de Déu. El 1837 

van ser exclaustrats i el 1849 es declara hospital provincial. 

 

1895. Carrer Platos. Antic barri de Les Províncies, entre Sant Antón i Santa Cruz. Foto de Óscar Vaillard. 

David S.29
 

 

                                                
29 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475145954966/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475145954966/
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Vista del barri de Sant Antoni 30 

 

                                                
30 https://www.pinterest.es/pin/683562049682684449/ 
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Raval de Sant Francesc. 

 

 Entre les zones de Gabriel Miró i Doctor Gadea, era un complicat laberint de 

carrerons estrets i cases d’aspecte paupèrrim. En un començament a 

extramurs, era un barri de pescadors relacionats amb la platja del Baver. Es va 

anar construint entre els segles XVII i XVIII. El 1776 ja es coneixia com de Sant 

Francesc perquè  va créixer als laterals del camí que anava cap a aquell 

convent. A finals del XVII es tanca amb muralles. Aquest barri aniria integrant-

se, no sense resistència diu Martínez López, al Barri Nou. Aviat la burgesia es 

fixarà en ell per a construir davant del mar luxosos habitatges com la casa 

Alberola. 

 

Casa Alberola. 1891. Un bon exemple 

d’arquitectura al servei de la burgesia. Amb 

un emplaçament privilegiat davant el mar. 

Incorporava els moderns equipaments 

higienistes (aigua, lavabos, gas...). A sota el 

“crim” urbanístic del qual va ser víctima el 

1965..31 

                                                
31 https://www.pinterest.es/pin/753297475145834122/ 

 

https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.es/pin/753297475145834122/
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Casa de les Bruixes. 1898 Tot i que 

la façana és del 1911 i les cobertes del 

1912.  Seu de la Presidència de la 

Generalitat Valenciana.                  

Casa Salvetti. 1887. Al carrer Girona. 

Sorgit sobre l’enderrocament de 

magatzems antics

 

 

Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. 

189732. 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 http://alacantideprofit.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 

 

https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
https://www.pinterest.com.mx/Laqant/
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Barri Nou. 

 

Entre el Vall i la porta de Sant Francesc. Quedava dins de la nova zona que 

es va emmurallar per fer front als francesos a Sant Francesc que ocupaven el 

citat convent i els seus horts, la zona sud-est de la Muntanyeta i sud del Tossal 

i algunes zones buides dins d’aquest espai. La seua urbanització en principi és 

planificada i ortogonal. Com tot barri modern es dota d’una plaça central que 

anirà canviant de nom, de plaça Nova, Sant Francesc i Hernán Cortés. Al 

començament, el poble l’anomenà de les Palmeres, per la quantitat que tenia. 

Curiosament al barri no es va construir cap església, potser per existir els dos 

convents, potser per l’anticlericalisme existent llavors. 

En molts casos van ser ocupats pels traslladats veïns de Sant Antoni. La 

comunicació amb la ciutat vella es va aconseguir enderrocant el convent de 

Caputxines, la muralla medieval i la creació del passeig de la Reina, la Rambla, 

que encara conserva la seua missió de donar eixida a l’Esplanada i el mar i 

també la seua funció social: les desfilades socials o religioses, Carnaval, 

Setmana Santa, Fogueres.  

El carrer de les Reixes (Castaños) es 

convertiria en el principal eix d’accés al barri 

que creuava de ponent fins al mar. La resta 

de carrers, bé per l’orografia, bé per 

construccions més antigues o bé per 

pràctiques caciquistes, no van poder seguir 

aquest eix. La muntanyeta impedia la 

connexió de gran part del Barri Nou amb 

l’Eixample, aquesta zona estava ocupada 

per habitatges humits de carrers irregulars. 

 

 

 

Carrer Castaños. Alacant.33  

                                                
33 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146142798/ 
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Imatges del barri de la Muntanyeta34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 http://www.alicantevivo.org/2007/11/la-muntanyeta-as-era-y-as-se-desmont.html 

http://www.alicantevivo.org/2007/11/la-muntanyeta-as-era-y-as-se-desmont.html
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Dècada 1930-1940 aprox. Actual Carrer del Teatre. Les restes de la muntanyeta.35  

 

 

 

 

 

                                                
35 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475145669269/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475145669269/
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Raval Roig 

 

Havien nascut al llarg de l’abrupte pas entre el mar i el Benacantil, seguint el 

camí que eixia pel Portal Nou cap a les ermites de la Verge dels Socors i Santa 

Anna, properes a brolladors i pous d’aigua existents a la zona i que arribava al 

barranc de Bon Hivern (la Sangueta). Segons Martínez López, ací hi hauria una 

jueria i/o moreria i ací es va instal·lar un convent els templers vinguts de 

Mallorca i es convertiria en un barri de pescadors. Fora de muralles no estaven 

sotmesos als horaris d’obertura i tancament de les portes de la muralla i podien 

dedicar-se millor als horaris propis dels pescadors. L’advocació de l’ermita va 

passar de Sant Sebastià a la 

Verge del Lluch fins a arribar a 

l’actual dels Socors.  

1870. Carrer Verge del Socors. 

Raval Roig. David S.36  

 

 

 

 

Principis del s. XX. Carrer Verge del Socors. 

Raval Roig. A la dreta, l'ermita ( AMA ).37 

                                                
36 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146115648/ 

37 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146289202/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146115648/
https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146289202/
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Raval Roig, torreta de Sant Antoni i muralles. Mitjans del segle XIX38 

 

Raval  Roig abans de l’’Scalextric’ 

                                                
38 http://www.alicantepedia.com/fotografias/torre%C3%B3n-de-san-sebasti%C3%A1n-y-murallas 

https://scalextric.es/
https://scalextric.es/
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L’Eixample 

 

S’aprova el projecte el 1887 i s’inclou en ell el barri de Benalúa. El 1893 

s’aprova el projecte final. Les illes de cases no resultaran idèntiques entre sí, ni 

tampoc els carrers. Dos eixos viaris creuen l’Eixample. De Nord-Sud Doctor 

Gadea - Federico Soto – General Marvá i d’Est-Oest Alfons el Savi – General 

Mola, i a la seua intersecció la Plaça de la Independència (Estels o dels 

Cavalls). Amb una avinguda Maisonnave que constituïa una gran albereda 

pensada com a principal artèria d’entrada a la ciutat. La Ronda Perifèrica que 

segueix l’Avinguda Salamanca a Benito Pérez Galdós arribant a l’actual Plaça 

Espanya. En el seu disseny s’atén a les estructures viàries existents, eixides a 

l’exterior, carreteres i els ferrocarrils. Òscar Esplá seria el nexe d’unió entre 

l’estació de Múrcia i la de Madrid. 

 

https://urbanocio.wordpress.com/2012/11/13/alicante-evoluciona/ 

Tot el barri està dedicat a habitatges, no es preveuen escoles, esglésies, 

mercats i només planifiquen tres places enjardinades de les quals només es va 

fer la de Navarro Rodrigo a Benalúa. Amb això no se li dóna l’oportunitat de 

generar espais que donen identitat al barri. De fet La plaça dels Estels es va 

projectar amb posterioritat, a començaments del segle XX. Les altres dos van 
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ser ocupades per l’Estació d’autobusos (Sèneca), que estava als límits del barri 

i el mercat d’abastos (Balmis). A més tres accidents orogràfics els limiten: el 

Tossal, la Muntanyeta i el barranc de Sant Blai, mostrant dificultats de 

comunicació entre les diferents zones de l’Eixample.   

 

https://www.pinterest.es/pin/560838959836854768/ 
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Benalúa 

 

La primitiva ciutat va sobrepassar primer el barranc de la Rambla. A 

començaments del XIX va trencar una altra barrera, el barranc de Sant Blai. 

Creat a partir del 1883 amb la constitució de la Societat Anònima dels Deu 

Amics, integrada per membres de la burgesia local amb presidència del 

Marquès de Benalúa, de qui pren el nom. Es trobava a 800 metres de la ciutat, 

separat pel barranc de Sant Blai (hui avinguda Òscar Esplá), dit també Rihuet, 

que amb pluges fortes es convertia en violenta avinguda d’aigua, només un 

pont donava accés. Aquesta distància va dificultar el seu passi de Colònia 

Rural a barri d’Alacant i integrar-se en el pla de l’Eixample, que aconsegueix el 

1887.  

 

Caserna de Benalúa39  

Aquest barri segueix els criteris ortogonals i higienistes de l’època. Carrers 

ortogonals més amples que permeten l’entrada de llum solar, orientacions 

predominants Est-Oest, plantació d’arbres... Les obres començaren el 1884. Va 

donar lloc a un dels millors barris de la ciutat, amb enllumenat de gas des de 

1888, línia de tramvia (la primera línia que va tindre Alacant), església, escoles, 

mercat, teatre i un casino.  

                                                
39 http://www.alicantevivo.org/2007/04/ayer-y-hoy-el-cuartel-de-benalua.html 
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També es va instal·lar la caserna de Sant Ferran i el reformatori d’adults, 

presó de Benalúa o de José Antonio. On va morir Miguel Hernández. Hui són 

els jutjats de la ciutat.   

 

La presó de Benalúa (Cárcel de Jose Antonio) es va començar a construir el 

1899. 

 

Obres d’enderrocament de la presó i vista actual dels jutjats d’Alacant.40 

                                                
40 http://www.alicantevivo.org/2007/07/ayer-y-hoy-la-prisin-de-jose-antonio-y.html 
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El Teatre Polo. Va existir entre 1893 i 1897. Va ser enderrocat el 1921. Hui al 

seu solar hi ha una plaça41. 

 

Església de Sant Joan Baptista. Fotografia de Gabriel Soler42. Obra de Guardiola Picó finalitzada el 1894. 

El 1931 va ser destruïda en un incendi provocat.  

                                                
41 http://www.alicantevivo.org/2014/01/el-teatro-polo-de-benalua.html 
42 http://www.barriodebenalua.es/2007/07/la-iglesia-de-benala.html 
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Els altres barris nous 

Carolines 

 

Al nord de la Fàbrica de Tabacs es configura una barriada irregular als 

costats de la carretera del Palamó i els carrers Sevilla i València i ocupada per 

camperols i treballadors de les Cigarreres. És un barri sense planificació, en la 

majoria dels casos són els seus habitants els que aixequen les cases. No 

abunden les places grans. La més important és la de Castelló, popularment 

coneguda com la de les Palmeretes. Sembla que el nom li ve perquè en aquells 

dies es produïa el conflicte entre Alemanya i Espanya per l’arxipèlag de les 

Carolines i algú en veure el mapa a la premsa va pensar que li era adient43. 

 

Barri de Carolines. La imatge és de 1920. Pinterest. 

Amb el temps, les Carolines creixeren molt i es van separar entre Carolines 

Baixes i Altes, agafant el carrer Jaime Segarra com a separació d’ambdues. El 

primer carrer a ser urbanitzat va ser el carrer del Sol, el 1886, hui és la plaça 

del Sol, on va haver-hi un teatre fins al 1912. Ací, entre cases i horts, 

començaren a instal·lar-se magatzems i petites fàbriques: de gel, magatzems 

de licors, fàbrica de sabó... 

 

 

 

                                                
43 Manuel Martínez López. Barrios de Alicante  
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El Pla del Bon Repòs 

 

Entre el Raval Roig i Carolines, el tramvia de l’Horta afavorí l’accessibilitat al 

barri i la possibilitat de construir una ciutat lineal amb amples carrers i 

alberedes on es traslladarien molts habitants dels insalubres barris de Santa 

Creu, Sant Roc, el Carme, Vilavella i Sant Antoni. 

 

Entre aquestes cases i el Castell s’estén el Pla de Bon Repòs44. 

 

Els Àngels 

Desaparegudes les rengleres de vinya que hi havia s’instal·len grups de 

cases modestes, freqüentment autoconstruïdes i a prop dels camps que 

treballaven que també s’anirien abandonant. Durant temps es va denominar la 

via Sacra, perquè duia a l’ermita del Miracle de les Tres Façs, lloc de 

peregrinació per als alacantins. L’ermita dels Àngels que hi havia a la partida és 

la que donà nom al barri. Aquesta ermita va haver de ser reedificada el 1851 

pel seu estat de deteriorament avançat i que va ser destruïda el 1931 després 

de ser incendiada. 

S’estableixen casals de la burgesia  alacantina seguint el que hui és 

l’avinguda d’Alcoi aprofitant les condicions topogràfiques del sector i les 

realitzacions urbanístiques del Passeig de Campoamor. L’altre eix viari seria la 

                                                
44 https://www.pinterest.com.mx/pin/374361787760946957/ 
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carretera de Sant Vicent del Raspeig. Fora del Pla de l’Eixample, va anar 

guanyant població amb l’arribada d’immigrants. 

 

Ermita dels Àngels45. Reconstruïda el 1851 al costat del ruïnós monestir de Nostra Senyora dels 

Àngels 

  

Tres imatges del monestir de Nostra Senyora dels Àngels. El primer dibuix de 

Viravens. El segon les ruïnes el 2003. A baix l’estat actual. 

 

 

 

 

                                                
45 http://www.manuserran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1385:ermita-de-

nuestra-senora-de-los-angeles&catid=98&Itemid=465 
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Santo Domingo (Sant Domènec) 

A ponent del Tossal, sobre el barranc de Sant Blai i el ferrocarril. El 1890 

s’edifica el primer conjunt de cases per als obrers del ferrocarril, dos carrers 

sempre amenaçats per les avingudes del barranc. Aquest barri desapareixeria 

engolit pels de la Florida, Sant Blai i el polígon de Sant Blai. 

 

Sant Blai 

 

Prop de les fonts que abastien d’aigua Alacant i separat de la ciutat pel 

Tossal i la Muntanyeta. El santuari de Sant Blai se situava entre hortes i cases 

de camperols disperses. L’església va existir entre 1697 i 1809, quan es va 

declarar en ruïna. Està habitat des de mitjans del segle XVIII.  

 

També es va instal·lar ací el primer cementiri de la ciutat46.  

En 1804, amb ocasió de les febres grogues, el capítol de Sant Nicolau 

compra un terreny al Comte de Soto Ameno, al costat del Tossal i davant 

l’ermita de Sant Blai, a un kilòmetre de la població, per a construir el cementiri 

de la ciutat. Entrà en funcionament el 1805. El 1868, després de la Gloriosa, 

passa a mans de l’ajuntament, però amb la Restauració de 1875 tornarà al 

capítol.  

El cementiri es va convertir en una mena de jardí romàntic i passeig de 

melangiosos. Els cementiris, al XIX, foren objecte predilecte del Romanticisme. 

En ell podíem visitar les tombes dels més il·lustres alacantins de l’època (es 

tancà a partir del 1919 que es va obrir el nou cementiri):  

                                                
46 http://www.alicantevivo.org/2007/10/veo-veoel-cementerio-de-san-blas.html 
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La noblesa  alacantina: marquès de Río Florido, comtes de Soto Ameno, de 

Pino Hermoso, de Casas Rojas, marquès de Lacy, baró de Finestrat, dona 

Isabel Roca Pío de Saboya, duquessa de Nàjera, el Virrei de Mèxic Berenguer 

Marquina. 

Poetes: com Vila i Blanco, Camilo Jover, Carmelo Calvo, Mariano Mingot, 

Campos Vasallo. Músics com Foglietti. Pintors com Lorenzo Casanova. 

Arquitectes com Guardiola Picó o Emilio Jover. Polítics com Maisonnave o José 

Gadea. Toreros com Minuto Chico i Carratalà.  

 

Explica Viravens que a finals del XIX els alacantins havien abandonat 

antigues pràctiques funeràries com tapar amb teles blanques els mobles de la 

casa del difunt, o alterar l’ordre de les coses dins de les cambres, mantindré un 

dol rigorós o festejar els cadàvers dels nens amb balls, música i càntics que 

segur havien de mortificar els familiars del nen difunt.  

 

Construcció de l’Estació de Madrid (1860). David S.47  

                                                
47 http://lacharraetadejumas.blogspot.com/2014/10/en-el-alma-mi-alicante-2.html?m=1 



52 

 

 

De gran horta regada per les fonts del Baile i Fontsanta i cases 

disseminades, comença a agafar vitalitat amb la construcció de l’estació 

ferroviària, les fàbriques de xocolate de José Rivera Guarner, La Industrial 

Alicantina, en 1877, de farines de Magro, la fàbrica de calç hidràulica i un 

magatzem de secat i premsa d’espart, ‘Athorpe y Barker’. No es va incloure en 

el pla urbà de l’Eixample. El 1874 ja existia una petita barriada de planta de 

cases de planta baixa pe als ferroviaris.  

També va haver-hi un Jardí Botànic que pretenia realitzar estudis 

d’agricultura i que havia sigut construït el Consolat en la finca Welter i Castillo. 

Es va tancar en poc temps. 
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Campoamor 

 

A finals del segle XIX es va crear el 

passeig de Campoamor, lloc de trobada 

social on acudien els alacantins a passejar, 

conversar i agafar aigua d’una font que hi 

havia. Es va fer sobre terrenys desamortitzats 

als franciscans caputxins que tenien el 

convent aproximadament a la zona de l’actual 

‘El Cañaveral’. El 1821 es projecta l’albereda 

de Caputxinos a l’antic passeig que s’havia 

talat per raons militars uns anys abans. El 

1849 es traça el nou passeig de Campoamor 

que rep el nom del governador d’Alacant que 

el va promoure. Ramón de Campoamor era un asturià que es va cassar a 

Alacant i que va treballar per embellir la ciutat i la província. Sota el seu mandat 

van arribar aigües, recs de l’horta, l’arribada del tren. Era també un poeta 

afamat en aquella època. 

 

A dalt bust de Ramón de Campoamor. Vista del passeig de Campoamor a començaments del segle XX48 

 

                                                
48 https://www.pinterest.es/pin/513551163741203037/ 
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Les funcions de la ciutat 

 

Funció comercial. Tothom coincideix en atorgar a la ciutat una funció 

comercial. Indústria i comerç generen el 32,4% de la riquesa de la ciutat. El 

Port és el gran motor econòmic, augmentat amb la construcció del ferrocarril i 

la capacitat d’introduir i exportar productes a i des del centre de la Península. El 

1838, els set principals comerciants de la ciutat eren estrangers. El 1858 

s’instal·la una sucursal del Banc d’Espanya, reforçant el caràcter comercial i 

financer de la ciutat. A finals del segle XIX Alacant serà una potència 

exportadora de vi a causa de la crisi de la fil·loxera a França. 

El sector comercial de la ciutat es situava especialment al barri de Sant 

Francesc. Està seguit en nombre d’establiments pel de Sant Antoni, però en 

aquest últim es tracta de comerços humils i per a consums quotidians. Els 

comerços se situaven en les vies d’eixida de la ciutat o els carrers principals 

com el Major, Princesa, plaça Isabel II (Gabriel Miró), de la Constitució (Portal 

d’Elx), del Mar... 

Funció industrial. La principal és la Reial Fàbrica de Cigarros inaugurada el 

1801 que va arribar a ocupar més de 4.000 dones. Alfarera i teixits al Barri Nou 

en la primera meitat del XIX. Als anys 40 sorgeixen pels voltants de la ciutat 

explotacions mineres i tallers de fundació. El 1841 una fundació metal·lúrgica a 

la Cantera de la Serra Grossa, “la Britànica”. El 1869 se’n van instal·lar dues 

fàbriques de xocolata i una farinera a Sant Domènec. El 1875 en l’antiga 

metal·lúrgica de la Cantera s’instal·la una refineria de petroli de la societat 

francesa “Deutsche e Hijos”. A la carretera de Múrcia hi havia una fàbrica de 

gas i el 1880 es va instal·lar una refineria propietat de “Fourcade i Gurtubay”. 

Una almàssera a Benalúa o de conserves a Babel... 
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 La Britànica. 187549. 

 

Fàbrica de gas de Benalúa. Va funcionar entre 1857-

1888. Producció de gas a partir de carbó, tancant-se 

definitivament en 1961. Ernesto Martín Martínez50. 

 

 

 

 

                                                
49 http://www.alicantevivo.org/2007/06/ 

50 http://www.barriodebenalua.es/2008/12/la-fbrica-de-gas-en-el-barranco-de.html    /    

http://www.alicantevivo.org/2007/08/alicante-en-el-recuerdo-la-fbrica-del.html 

http://www.alicantevivo.org/2007/06/
http://www.barriodebenalua.es/2008/12/la-fbrica-de-gas-en-el-barranco-de.html
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Funció Administrativa. Amb la consecució de la capital administrativa de la 

província el 1821 i la creació del Govern Polític de la província, la Diputació 

provincial i altres organismes de l’Estat,  

Funció Militar. Va anar perdent-se amb el caràcter de plaça forta en veure 

enderrocades les muralles. Les casernes es trobaven en convents 

desamortitzats fins al seu trasllat a la caserna de Sant Ferran a Benalúa. 

Alacant serà seu també del Govern Militar de la província.  

Funció Cultural. Al llarg del segle coneixerà 65 escoles de primària i un 

Institut Provincial de Segon Ensenyament. També societats culturals o 

assistencials, econòmiques, d’Escriptors i Artistes... tot això generarà una gran 

quantitat de diaris, revistes i publicacions bibliogràfiques. El 1846 s’inicia la 

construcció del Teatre Principal. La construcció del Teatre Principal suposa 

l’afirmació d’una classe social ascendent de comerciants que el van 

promocionar, probablement l’obra arquitectònica més important de la centúria. 

El 1847 el de la plaça de Toros, de la qual hem de parar compte en el fet que té 

capacitat per a 16.000 espectadors quan la ciutat estava al voltant de 20.000 

habitants. 

 

Teatre Principal51 

                                                
51 http://www.alicantevivo.org/2007/07/alicante-en-el-recuerdo-el-teatro.html 
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Funció turística. Els banys de mar i la bona temperatura va fer que la ciutat 

fóra visitada per molts madrilenys que arribaven amb el “tren botijo” fins a la 

ciutat, mancada d’infraestructura hostelera, no eren pocs els habitants que 

llogaven habitacions. Al Postiguet es van establir els balnearis: “Diana, Simó, la 

Alhambra, el Aguila, La Alianza, Madrid, La Estrella, El León, la Confizanza, las 

Delicias, La Florida, La Rosa, Guillermo, Almirante...” (sic) 

 

El banys del Postiguet52 

 

Arribada del tren Botijo. 189853 

 

 

 

 

                                                
52 http://www.alicantevivo.org/2007/08/los-balnearios-del-postiguet.html 

53 David S. https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475145954997/ 
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El tramvia 

 

A finals del segle XIX la ciutat havia crescut molt i va veure necessari la 

instal·lació del tramvia per comunicar els barris amb la ciutat i entre els barris, 

per raons laborals, comercials i fins i tot socials. 

 

Tramvia de sang. Alacant. Finals del XIX o començaments del XX54 

De tracció animal, de sang, fins als anys 20 del segle XX, van ser 

necessàries per a l’expansió territorial d’Alacant cap als barris perifèrics. El 

1893, una societat anònima “Los Nueve Amigos”, crea la primera línia per unir 

la plaça Navarro Rodrigo a Benalúa i el Passeig de Ramiro, connectant l’aïllat 

barri amb un nou pont sobre el barranc de Sant Blai que, en dies de fortes 

pluges baixava perillós. El record d’Eduardo Irles era el d’uns vagons vells i 

polsosos, bruts de greix els seients i cortines, vidres trencats, olors íntims del 

poble: tabac de cigarrera, fritada de raval, quità de barca vella, malva-rosa i 

menta dels horts humils. També havia una línia que recorria l’Esplanada.  

D’ací la infraestructura s’estén des de la ciutat a la Santa Faç, i els pobles de 

l’Horta: Sant Joan, Mutxamel i Sant Vicent (on arriba el 1906) i que va afavorir 

la instal·lació de colònies i petits barris al llarg de l’itinerari, com el de 

Mutxavista. El de Mutxamel i la Fàbrica de Tabacs. Aquest tramvia era conegut 

com el tren xitxarra. 

                                                
54 http://www.alicantevivo.org/2007/05/alicante-en-el-recuerdo-el-tranva.html 
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Tramvia al passeig dels Màrtirs.55                            El tramvia a la Santa Faç56 

 

A la fi del XIX es va establir a Alacant la 

companyia denominada ‘Ferrocarriles Vecinales 

de Alicante’, que amb oficines i cotxeres en el barri 

de Florida, posava en funcionament dues línies del 

ferrocarril que el poble va batejar amb el nom de 

“TREN CIGALA”: una d'Alacant a Elx i Crevillent 

(que va morir el 1912), i l'altra des de més amunt 

de Mutxamel, que passant per Sant Joan i Santa 

Faç, acabava a Alacant57. Aquesta línia tenia la 

parada davant del Panteó de Quijano i era el que 

feien servir les cigarreres. 

Imatge de començaments del segle XX. Les vies dels tramvies 

van restar visibles en molts llocs de la ciutat fins als anys 70. 

                                                
55 https://www.pinterest.com.mx/pin/363595369910756311/ 

56 http://www.alicantevivo.org/2007/05/alicante-en-el-recuerdo-el-tranva.html 
57 Jaime Pomares Bernat. http://www.alicantevivo.org/2008/07/crnica-del-tranva-de-la-huerta-de.html 

https://www.pinterest.com.mx/pin/363595369910756311/
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L’aigua 

 

Deficitària en aigua, s’abastia dels naixements de fonts i pous localitzats a la 

partida de Valladolid, prop del Tossal, les fonts de Casablanca i Fuensanta i 

una petita fonteta a la Goteta, però en períodes d’estiatge podien assecar-se. 

Molts pous eren massa salobres. El 1861 es construeixen els pous-cisternes de 

Garrigós, uns grans aljubs que aprofiten tres grans coves al Benacantil. També 

es comença a cercar portar aigua des de l’Alt Vinalopó o fins i tot Almansa. El 

1867 els pous propers a la ciutat s’assequen i l’ajuntament busca solucions. El 

1881 va arribar aigua des de la font de l’Alcoraia. El 1898 des de Sax, 

construint uns dipòsits als Àngels, quedant solucionat el problema de l’aigua 

fins que en un futur es requerisca portar-la des de Taibilla.  

 

Pous de Garrigós.58  

 

                                                
58 http://www.alicantevivo.org/2008/01/los-pozos-del-garrigs.html 
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Barri de la Sangueta59.  

 

 

                                                
59 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146143406/ 
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Places i jardins 

 

El 1862-63 s’urbanitza l’actual plaça de Gabriel Miró amb una plataforma 

elevada i una font al centre i l’enjardinament dels encontorns. L’escultura de la 

font estava dedicada a Neptú. On ara trobem la Casa de Correus, havia estat la 

Casa del Rei, que va ser hospital, presó, teatre i cine. 

Eixe model serà seguit en la plaça del Portal d’Elx (1865-69), però a voltes 

d’una font al centre es va col·locar un quiosc i per la de Sant Francesc de 1877 

(hui molt alterada) amb l’estàtua de Maisonnave al centre, la del jardí Ruiz 

Corbalán (actual Passeig de Ramiro el 1882-85) i el Panteao de Quijano 

(1855), única que conserva el pla original amb l’obelisc al mig. Va haver-hi 

altres jardins i passejos, com el de Campoamor, els de la Reina (la Rambla) o 

l’Esplanada. Tots ells representen la plasmació de la ciutat burgesa i la idea 

d’embelliment urbà de la nova 

classe dominant. 

 

Portal d’Elx. Plaça de la Constitució60 

 

 

 

 

Portal d’Elx61.  

                                                
60 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146225785/ 
61 Alacant de la A a la Z 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146225785/
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Plaça Gabriel Miró. 1898. Arribada de l’aigua62.  

 

Gabriel Miró sense els grans ficus que hui la caracteritzen.  

 

L’actual aiguadera i el faune, obra de Bañuls, el de 1918. 

                                                
62 https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2007/03/1.jpg 

https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2007/03/1.jpg
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Esplanada63 

 

                                                
63 http://www.alicantevivo.org/2008/01/la-explanada-un-paseo-por-su-pasado-y.html 

http://www.alicantevivo.org/2008/01/la-explanada-un-paseo-por-su-pasado-y.html
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Panteó de Quijano. Foto de Juan Carlos Soler64. 

 

Monument a Maisonnave 189565 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 https://www.abc.es/local-alicante/20151016/abci-parques-bonitos-alicante-201510152036_1.html 
65 https://anticalicante.blogspot.com/2014/10/quien-fue-eleuterio-maisonnave-y.html?m=1 

https://www.abc.es/local-alicante/20151016/abci-parques-bonitos-alicante-201510152036_1.html
https://anticalicante.blogspot.com/2014/10/quien-fue-eleuterio-maisonnave-y.html?m=1
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Els emplaçaments del monument a Maisonnave66  

 

 

 

 

 

Plaça Sant Francesc. Anys 80 

segle XX. Alicante de la A a la Z. 

A Baix foto estreta del Google 

maps 

 

 

 

 

                                                
66  https://i.pinimg.com/originals/b3/7b/74/b37b74bb8d95310ef83795fd2a1be557.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/b3/7b/74/b37b74bb8d95310ef83795fd2a1be557.jpg
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El parc de Canalejas. Dues vistes oposades. Abans es deia Esplanada del 

Varador. El 1886 comença de desmuntar-se les muralles de la zona. Va ser 

plantat de pins i palmeres, però no s’acabarà fins als primers anys del segle 

XX.67 

 

 

 

                                                
67 http://www.alicantevivo.org/2007/07/alicante-en-el-recuerdo-el-parque-de.html 

http://www.alicantevivo.org/2007/07/alicante-en-el-recuerdo-el-parque-de.html
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El ferrocarril 

 

La proposta del tren a Madrid, liderada pel marquès de Salamanca, va tindre 

una gran acollida entre els alacantins i l’ajuntament va vendre gran part del seu 

patrimoni per dur-lo a terme. Es va iniciar el 1853 i es va acabar el 1858 i on 

van participar fins i tot 500 presidiaris. Abans del tren, una diligència podia 

tardar entre dos i tres dies en arribar de Madrid a Alacant. Les obres del 

ferrocarril es van dur a terme amb capital francès (sobretot), anglès i belga 

gràcies a l’interès dels comerciants forans en el nostre port i comunicar-lo amb 

la capital. Des de Madrid s’havia pensat en Alacant, però també en València i 

Cartagena. La geografia també va tindre a veure. La inauguració oficial es va 

fer el 25 de maig amb la visita de la Reina Isabel II. Les autoritats van aprofitar 

la visita per a sol·licitar l’enderrocament de les muralles i d’eixamplar la ciutat, 

poder instal·lar una delegació permanent del Banc d’Espanya. Clavegueram, 

sanejament i aigua potable... la Corona va accedir aprovant nous impostos 

proposats per l’ajuntament. 
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Estació de Madrid68. La façana s’enquadra dins de l’últim neoclassicisme del 

XIX, cos central i accés porticat de huit columnes. La innovació arquitectònica a 

l’interior la diferència amb altres estacions anteriors que fins ara semblaven 

coberts. Ací trobem espais amb grans llums, cintres de ferro i utilització d’acer 

laminat. 

 

Les mercaderies que es van moure d’Alacant cap a Madrid doblaven les que 

feien el viatge a la inversa. També creix a poc a poc el nombre de viatgers, 

especialment buscant el mar i el bon temps d’Alacant. 

                                                
68  https://urbanocio.files.wordpress.com/2012/11/2-estacion.jpg 

https://urbanocio.files.wordpress.com/2012/11/2-estacion.jpg
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Convertint-se en la primera ciutat perimètrica unida per ferrocarril amb 

Madrid, es converteix en un pol d’atracció per a indústries i augmenta l’oferta 

de faena, sobretot de ferroviaris. 

 

Estació de Benalúa o de Múrcia. 1864-67 i reforma del 1881.69  

 

El 1860 es construeix un ramal fins al port, malgrat la protesta de 

l’ajuntament. El 1884 s’inaugura el tren de Múrcia amb estació al Baver. La 

platja del Baver havia servit com a varador pels vaixells de mercaderies 

anglesos. L’estació de Múrcia, que partia de l’estació dels andalusos per la vora 

del mar i després la industrialització de la zona amb les fàbriques pegades al 

mar que va anar configurant aquesta part de la costa alacantina.  

El de Dénia s’acabarà el 1915. Per contra hem de lamentar que fracassa el 

projecte ferroviari cap a Alcoi que es va iniciar entre el 1877-1882. 

 

                                                
69 http://www.barriodebenalua.es/2007/09/la-estacin-de-benala-i-los-orgenes-de.html 
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Alacant, la mesura de tot a Espanya 

 

El 1856 Isabel II creava l’Institut Geogràfic i Estadístic. Entre altres coses 

volia establir l’altitud de les ciutats i accidents geogràfics d’Espanya. Es va 

escollir Alacant com a punt per a prendre les mesures per tindre un clima 

estable i la seua situació a la Mediterrània, un mar que no presentava les 

fluctuacions que sí que tenien al Cantàbric i l’Atlàntic. Les mesures es van fer 

entre el 1870 i el 1874.  

El primer esglaó de l’escala principal de l’ajuntament d’Alacant està a 3,4095 

metres sobre el nivell del mar. Des del clau que es va posar a l’ajuntament es 

va realitzar la mesura de totes les altures d’Espanya. La tecnologia actual 

permet veure que la diferència respecte a la faena feta durant aquells anys és 

de pocs centímetres. 

 



72 

 

Demografia 

 

El 1803 la població d’Alacant és de 21.477 habitants, dels quals 12.885 

viuen a la ciutat. La Guerra del Francès, les crisis de subsistència del 1802, 

1813, 1830-34 i les epidèmies de febre groga, Virola, faran que 40 anys 

després la població caigué a 18.123 habitants. A partir de llavors experimenta 

un continu creixement i el 1860 ja són 31.162 habitants. L’última gran epidèmia 

va ser la de la febre groga de 1870, quan van morir 1.380 persones i un brot de 

còlera el 1885. A partir de llavors només va haver-hi grips i contínues 

tuberculosis entre la gent jove.  

L’epidèmia de còlera el 1865 o les febres grogues de 1870 redueixen la 

població a 29.550 persones. Podríem sumar l’emigració cap al nord d’Àfrica. 

D’ací tornem a veure el seu creixement i el 1900 arribava a 50.142 habitants. 

Amb l’arribada del ferrocarril, el replantejament de la ciutat, l’enderrocament de 

les muralles... contribuiran al creixement demogràfic. 

Immigració. Destaca l’arribada d’italians de la Ligúria durant el primer quart 

de segle, seguida de francesos i oranesos. Amb la crisi de començaments del 

segle la colònia italiana es redueix i, amb els acords amb França seran els 

francesos el principal contingent. En el cas dels oranesos, molts són espanyols 

(majoritàriament de les comarques alacantines) que retornen. El 1870 hi ha 

consolats d’Anglaterra, França, Alemanya, Suècia i Itàlia. 

No obstant el gruix de la immigració procedeix de la resta de les comarques 

del sud i en menor mesura de València i Múrcia i més llunyanament de la 

Manxa i Andalusia.  

Per la seua banda, la majoria dels alacantins emigraven cap a Alger, en 

especial Orà, on la població de valencians, menorquins i catalans van fer del 

valencià la segona llengua d’ús, arribant a causar l’alarma de França. 
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L’emigració al nord d’Àfrica va ser una solució per a la classe obrera i camperola alacantina per fer 

front a la fam70 

                                                
70 La Ilustración Española y Americana  
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Estructura Social a mitjans del XIX71 

 

Durant el segle s’anirà configurant una societat antifeudal formada per 

emfiteutes procedents del comerç i camperols enriquits que es van beneficiar 

de les desamortitzacions. El capitalisme al País Valencià en general serà de 

tipus agrari que entrarà en perfecta simbiosi amb la burgesia financera.  

Abans del 1868 existeix una clara connexió entre el poder polític local i la 

propietat de la terra i tots els càrrecs públics (ajuntament, Diputació, Govern 

Civil) són terratinents no sols de l’Horta, sinó de tota la província, recolzats per 

l’alta burgesia financera, especulativa i comercial de la ciutat. 

Un sector de la burgesia alacantina conformarà amb nuclis d’artesans, 

jornalers i obrers, van formar l’ala més radical del partit republicà, al qual van 

pertànyer Maisonnave, Juan  Leach i Román Bono i alguns altres i que van 

mantindre la seua força fins a l’últim terç del segle XIX. Pertanyien als sectors 

de la burgesia mercantil més dinàmics i emprenedors. Per millorar els seus 

negocis, van canalitzar els seus capitals en millorar tota l’estructura comercial 

de la ciutat, port, ferrocarril i xarxa viària, i cap a l’agricultura de la vinya. 

                                                
71 Rosa Ana Gutiérrez Lloret. Republicanos y Liberales. La revolución de 1868 y la Iª República en Alicante. Institut 

de Cultura Juan Gil-Albert. Alacant. 1985. 
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La població activa 

 

1802 

El sector primari representava el 53,9% de la població: amb un 39,7% de 

jornalers i un 34,3% de pescadors i mariners,  

El secundari el 25,1% amb els sastres com a principal grup, 13,4%, sabaters 

amb un 9,2% i el sector de la construcció amb un 9,5%. També destacaven els 

treballadors de lli i l’espart, corretges, cables... L’única indústria és la Reial 

Fàbrica de Cigarros, des del 1801, amb 664 treballadors i quatre destil·leries 

d’aiguardent als encontorns de la ciutat. 

El terciari el 20,9%, on el 58% treballa en el servei domèstic. Un 14,9% són 

comerciants instal·lats, sobretot, a l’empara del tràfic portuari. 

 

La Fàbrica de Tabacs. Les Cigarreres72.  

 

 

 

 

 

                                                
72 http://alicantepedia.com/fotografias/vista-a%C3%A9rea-de-la-tabacalera-y-el-barrio-de-san-ant%C3%B3n 



76 

 

1841 

El sector primari representa el 42,6% de la població activa. El 61% són 

jornalers i el 37,3% són pescadors i mariners. 

 

Pescadors d'Alacant. Darrere apareix l'Esplanada. David S.73 (la foto probablement és de 

començaments de segle XX) 

 

El sector secundari un 28,2%. El 20,3% dins del sector de la fusteria, un 

15,6% en el tèxtil i un 13,1% sector de transformació d’aliments. 

El sector terciari amb el 29,1%. El 43,4% són comerciants o dependents del 

comerç. Un 25,8% entre el sector del servei domèstic i petits botiguers. 

Professions liberals un 12%.  

Nicasio Camilo Jover presentava Alacant així: El 1863 compta la ciutat amb  

una fàbrica de cigarros, dos molins fariners a vapor, cinc impremtes, dues 

litografies, una fàbrica de nitrat de potassa i carbonat de sosa, una de miralls, 

una fundació de ferro, una serradora de fusta, comerços de quincalla i 

bijuteria... innombrables tallers de diverses indústries i oficis, magatzems de 

mobles de luxe, fàbriques de confitats (que podien ser en 

sal (salmorra), vinagre, sucre, greixos (animals i vegetals)), ceràmiques... 

                                                
73 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146116009/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sal_comuna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salmorra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sucre
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1900 

El sector primari representa un 49,6% de la població activa destacant de 

nou, i per molt, els jornalers.  

El sector secundari un 19,6%, destacant de llarg la Fàbrica de Cigarros, 

seguits pels oficis relacionats amb la fusta i la construcció. Els picapedrers es 

situen sobretot a Sant Antoni. 

El sector terciari un 30,6%. La ciutat està dominada per les activitats 

relacionades amb  el comerç: magatzematge, transport (quasi el 60% del sector 

està format per traginers i carreters de la Marina, Alcoi... En canvi són molt 

pocs els relacionats amb el ferrocarril), administració... tanmateix destaca l’alt 

nombre de servei domèstic. 

 

Alacant.1903. Mercat de Nadal.74  

                                                
74 Autor Oscar Vaillard. Arxiu Familia Vaillard (Jose Manuel Collado Vaillard). 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146116029/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146116029/


78 

 

L’economia de la ciutat d’Alacant75 

L’Horta 

 

 

L’horta d’Alacant76 

L’horta d’Alacant s’estén pels termes de Sant Joan, el Palamó i Mutxamel, 

incloent-hi Benimagerell, Santa Faç, Lloixa, Penya-serrada i Tanger. El Raspeig 

es va independitzar el 1848. Es rega amb l’aigua del pantà de Tibi sobre el 

Montnegre. D’ací reben aliments de l’horta i de la mar peix. Madoz el va 

qualificar de formós verger on es cultiva la trilogia mediterrània. L’Horta 

produeix blat, blat de moro, ordi, garrofes, ametles, peres, figues, cànem, lli, 

barrella, seda, llegums, hortalisses, fruites, oli i gran qualitat de vi de molt bona 

qualitat. Sovint pateixen sequeres o l’efecte de pluges torrencials. Entre els 

fruiters destaca el taronger, el llimoner, pruners, albercocs, cirerers i abundants 

                                                
75 Glicerio Sánchez Recio. La ciudad entre 1800 y 1860 
76 Sonia Gutiérrez Lloret. Un paisaje evanescente: el origen de la Antigua Horta d’Alacant. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/97948/1/Un-paisaje-evanescente-El-origen-de-la-antigua-Horta-

dAlacant.pdf 
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moreres i es situaven al llarg de les sèquies o delimitant camps. Els seus 

excedents es comercialitzaven o abastien l’artesania local i comarcal per a 

l’elaboració de torrons i aiguardents. 

 

L’Horta d’Alacant a finals del segle XVIII77 

 

En paraules de Cavanilles és una dilatada catifa, un verger amb multitud de 

casetes espargides per aquells jardins de diferents arbres i plantes amb l’ampla 

mar al sud-est. Sobra la vinya diu que es cultiven diversos tipus: moscatell, 

forcallada, blanquet, Parrell i Monastell. Aquest últim és que dóna aquell vi 

negre, espès, dolç i aspre tan estimats en totes les nacions, la malvasia. 

Predomina la petita propietat i no existeixen grans explotacions. El 1848 

Togores i Carrasco parlava d’un estat de decadència general, tot i que molts 

propietaris van anar adquirint terres a l’Horta amb les desamortitzacions que 

van afectar les monges de la Santa Faç, als frares agustins i dominics. Van  

ser, sobretot, comerciants que van comprar terres a les hortes d’Alacant, 

Oriola, Villena... especialment les de major qualitat que oferien expectatives 

                                                
77 http://www.alicantepedia.com/dibujos/vista-de-la-huerta-de-alicante-desde-la-torre-de-aig%C3%BCes 
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econòmiques majors. La resta del terme és molt àrid i els productes són de 

secà i petites hortes disperses. 

El far del Cap de l’Alcodre o de l’Horta. És una obra 

de 1856.78 

 

En la segona meitat del segle, la 

producció agrària i el comerç portuari 

continuen essent els principals puntals de 

l’economia alacantina que a més 

experimenta un fort creixement ací i a la 

resta de comarques amb el 

desenvolupament del capitalisme, on la 

producció vitivinícola seria un dels 

principals cultius de l’Horta, assolint el seu 

màxim esplendor, amb la producció de 

vins de “pasto” (els comuns) fins al famós 

Fondellol. El cultiu de la vinya va créixer a 

costa de la pèrdua de cereals, oliveres, 

garrofers i 

ametlers. La 

signatura dels convenis de 1882 amb França 

suposaran l’inici d’una època daurada fins al 1892 

en què es dona per finalitzar el tractat amb 

França. L’excés de producció va fer caure els 

preus entrant en declivi. La burgesia comercial va 

buscar convenis amb altres països. Algunes firmes 

comercials es van afonar. Coincideix amb una 

greu sequera i l’atur de jornalers agrícoles i 

urbans, incrementant el descontentament a la 

ciutat.  

 

79 

                                                
78 https://www.pinterest.es/pin/148126275230386491/ 



81 

 

A començaments del segle XX es donarà per finalitzada la crisi i el vi tornarà 

a ser el producte estrela de les exportacions, incrementant el de l’oli, ametles i 

regalèssia. 

L’Albufereta és un dipòsit d’aigua estancada situat al nord-est de la serra de 

Sant Julià, al sud de l’Horta. Aquestes aigües es corrompen quan arriba l’estiu 

per la gran quantitat de materials dipositats que torna l’atmosfera insalubre i es 

produeixen febres terciàries i des de la Condomina s’estenen per tots els 

pobles de l’Horta. Quan es neteja el pantà de Tibi el riu baixa tèrbol i empitjora 

la situació.  

El 1902 arribarà el tramvia que es construïa en direcció a la Marina, primer 

fins a la Vila Joiosa, finalment fins a Dénia. 

 

El Pantà de Tibi. 80 

                                                                                                                                          
79 Sonia Gutiérrez Lloret. Un paisaje evanescente: el origen de la Antigua Horta d’Alacant. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/97948/1/Un-paisaje-evanescente-El-origen-de-la-antigua-Horta-
dAlacant.pdf 

80 http://www.alicantevivo.org/2007/10/palabras-de-cavanilles-tibi-y-su.html 
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Les torres de l’Horta81 

                                                
81 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/per-les-torres-de-lhorta-dalacant-36636645/photo-23722166 
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El port 

 

L’ampliació es du a terme a partir del 1803 i van participar 300 reclusos de la 

ciutat fent servir pedra de la ‘Cantera’. Es tractava d’una extensió de 400 

metres des de la Porta del Mar i 200 metres més de contramoll. Això suposava 

deixar sense utilitat el baluard de Sant Carles. Es van reduir a 300 metres el 

1818. Va patir diverses reformes finalitzant les obres el 1873, 664 metres de 

llarg i 25 d’ample, i un contramoll de 540 metres de llarg i entre 10 i 73 metres 

d’ample. Aviat va manifestar problemes de calat i la necessitat de ser dragat, 

per això es va plantejar ja el 1876 la seua ampliació ma endins.  

   

Vista del port des del Castell. (1862 o 1865) David S.  El Port. 1863. David S.  

 

El comerç marítim és d’una gran importància. Del diccionari de Madoz crida 

l’atenció el moviment de vaixells i mercaderies, la major part de cabotatge (el 

1843 el 81%), tots de bandera espanyola, i de la resta aproximadament la 

meitat estrangers. Dins del cabotatge tenia un gran pes el blat castellà que 

viatjava a Catalunya i productes americans i estrangers, com el sucre, el 

bacallà que es redistribuïen a d’altres ports. El port es veuria beneficiat quan el 

1858 el ferrocarril va arribar a Alacant des de Madrid. Els productes que 
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viatjaven entre Madrid i Alacant reproduïen pràcticament la relació d’entrades i 

eixides del port d’Alacant. Cap a Madrid anava tabac, cereals importats, espart, 

aiguardent, barrella, arròs... A Alacant venia des de Madrid cereals, farina, 

patates, llana, material de construcció...  

El port era, doncs, el gran centre de distribució de mercaderies, però en la 

seua major part estava en mans d’empreses estrangeres, en especial 

franceses, però també italianes i holandeses. Això suposava que una gran part 

dels beneficis generats per l’intens tràfic portuari emigrara cap als països 

d’origen d’eixes empreses. Els terratinents i comerciants, molts d’ells de 

procedència francesa, com els Maisonnave, Bardí, Dupuy o Lamaignère, 

controlaven la vida econòmica i política de la ciutat mitjançant la Junta Local de 

Comerç i el Consell Municipal. 

 

Alacant. 1876.82  

El 1866 s’acaba la línia fèrria entre Barcelona – Saragossa – Madrid, i el port 

d’Alacant pateix una caiguda pel que fa al cabotatge. Però en contrapartida el 

moviment de vaixells  de major tonatge va ser molt superior. També creix el 

tràfic de passatgers sobretot a Marsella, Orà i les Illes Balears, però també a 

Cadis com a enllaç per anar a les Antilles. Tot això va fer que a mitjans del 

                                                
82 https://eblancooliva.com/2016/11/18/alicante-segun-catastro-a-1-1-2015-por-tamano-y-fecha/ 
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segle XIX hi haguera no menys de tretze de legacions consulars estrangeres, 

entre elles la de Brasil i Estats Units. 

 

Activitat al port d’Alacant. 1875. Alicante. De la A a la Z. 

El tràfic de vaixells estrangers, entre entrades i eixides, són superiors als 

nacionals. El comerç de cabotatge als ports mediterranis distribuïa blat de 

Castella i productes estrangers i colonials reexportats des d’Alacant com sucre, 

cacau, espècies, bacallà, teixits... Entrava carbó mineral, bacallà, fusta de 

construcció i terra refractària, mentre que eixia materials de construcció, 

minerals, ametlló, barrella d’Alacant (segurament les cendres de la barrella que 

es fan servir com a sosa per a blanquejar la roba), panses i vi... Les 

importacions quasi dupliquen les exportacions. 

   

1880. Alacant i la Porta del Mar. David S.83  

                                                
83 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146068887/ 
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La barrella continuarà exportant-se fins a la meitat del segle, quan la 

indústria química comença a produir sosa a partir de la sal. El 1892 arriba el 

gran moment del vi amb un tractat amb França arribant a triplicar-se 

l’exportació. També s’observa com durant la segona meitat del XIX descendeix 

l’entrada de vaixells al port, però en canvi augmenta el tonatge i el valor de les 

mercaderies exportades. També s’observa un creixement exponencial en la 

dècada dels 70 de les importacions de cabotatge respecte a les exportacions. 

Podem pensar que una part d’eixa importació de cabotatge està destinada a 

comercialitzar-les.  

L’exportació de vi va arribar a tal nivell que les pipes de vi entorpien les 

maniobres al port i es va habilitar l’Esplanada com a dipòsit, fins que el 1900 es 

va autoritzar l’ampliació del port. 

Mentre que la importació es centra en els cereals i les salaons, especialment 

el bacallà, del que Alacant es convertirà en el principal centre receptor després 

dels ports cantàbrics i Barcelona, un comerç en mans de britànics amb un 

sector de comerciants locals, en molts casos d’origen anglosaxó.   

 

 

El principal article d’exportació del comerç portuari alacantí va ser el vi, especialment amb França a 

partir de 188284 

                                                
84 Fotografia de l’Arxiu Fotogràfic Provincial. 
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Década de 1890. El Port d'Alacant. La ciutat encara tenia els murs i la Port del Mar. David S.85   

 

https://alicantevivotest.files.wordpress.com/2007/02/humani3.jpg 

 

                                                
85 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146045692/   http://3.bp.blogspot.com/-

o7fn17OvOAA/VDw8TzEhNKI/AAAAAAAAAbc/coY5SN7CFtA/s1600/Muelle%2Bde%2BLevante%2B(187
0).jpg 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146045692/
http://3.bp.blogspot.com/-o7fn17OvOAA/VDw8TzEhNKI/AAAAAAAAAbc/coY5SN7CFtA/s1600/Muelle%2Bde%2BLevante%2B(1870).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-o7fn17OvOAA/VDw8TzEhNKI/AAAAAAAAAbc/coY5SN7CFtA/s1600/Muelle%2Bde%2BLevante%2B(1870).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-o7fn17OvOAA/VDw8TzEhNKI/AAAAAAAAAbc/coY5SN7CFtA/s1600/Muelle%2Bde%2BLevante%2B(1870).jpg


88 

 

 

Simulacre de batalla naval. 1862 David S.86  

 

El club de regates87 fundat el 1890. 

 

                                                
86 https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146041967/ 
87 https://www.pinterest.es/pin/360288038919624203/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/753297475146041967/
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Alacant 190088.  

                                                
88 https://eblancooliva.com/2016/11/18/alicante-segun-catastro-a-1-1-2015-por-tamano-y-fecha/ 
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La cultura durant el segle XIX89 

 

A partir de 1830 observem un 

creixement de l’activitat literària, 

especialment dins del Romanticisme, que 

dóna lloc a la creació d’un ‘Liceo Artístico y 

Literario’ des del 1838. També veiem una 

proliferació de poemes publicats a la 

premsa local, entre els quals destaca 

Nicasio Camilo Jover, destacat poeta i 

novel·lista. Pastor de la Roca i el seu gust 

per les escenes de caire medieval i 

macabres i presentat com un lluitador 

contra la Inquisició.  

Nicasio Camilo Jover Pierron (Alacant, 1821-1881) 

El gran poeta de l’època és Juan Vila i Blanco. 

La major part dels autors són funcionaris o 

professionals liberals que col·laboren amb la 

premsa local, però mai van arribar a tindre molt 

més abast que 

el local. 

Destaquen uns 

Jocs Florals 

que seran reformats el 1876. A la ciutat 

tindran certa acceptació les obres de 

Gaspar Núñez i de Campoamor. 

En teatre només podem destacar a Juan 

Alemany Limiñana, malgrat la gran afició 

manifesta en la nostra ciutat cap a aquesta 

art que tindrà el seu màxim exponent amb 

la inauguració del Teatre Principal. A finals de segle Carlos Arniches 

començava a triomfar a Madrid.  

                                                
89 Juan Antonio Ríos Carratalá. La Cultura Durante el siglo XIX 
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Com passa arreu, a Alacant també apareixen les societats filantròpiques i 

culturals que reben el nom de Societats d’Amics del País... tan típiques de la 

il·lustració. Aquestes societats estaran darrere de la construcció del Teatre 

Principal, la Plaça de Toros o el Casino. Al darrere es troba la burgesia, 

majoritàriament dedicada al comerç. Reben el nom de La Taurina de Alicante i 

Especta Club, que estan al darrere de la Plaça de Toros i el Teatre Principal 

respectivament. 

El 1881 començà les seues activitats la “Sociedad Literaria de Alicante” que 

és l’exemple de la vida literària en províncies durant la Restauració. El seu 

aglutinador va ser José Sánchez Manzanera, un ric comerciant que reunia cada 

any a casa seua a personalitats i poetes alacantins.  

A finals del segle XIX apareix un corrent antinaturalista que acusa part de 

l’obra que s’escriu d’obscena, indigesta i nauseabunda, en paraules de José 

Pons Samper. A ell podem afegir l’alcoià Juan Bautista Pastor Aicart o el 

granadí Francisco Figueras Bushell. Critiquen que les nostres joves accedeixen 

a una literatura que corromp les ànimes i enverina els cors i els sentiments. 

Dins dels ambients republicans destacaran Federico García Caballero i 

Carmelo Calvo Rodríguez, amb obres del 1876. 

Redundant en aquesta visió masclista, el 1885 la Sociedad Económica de 

Amigos del País debatia sobre la conveniència de concedir a la dona graus 

acadèmics i l’aplicació pràctica que poden tindre els mateixos en la vida social. 

Opinaven que el seu accés a una titulació superior seria negatiu perquè 

repercutiria en el seu tradicional rol de mantenidora de la llar i educació dels 

fills. A més les consideraven inferiors quan diuen que les ciències 

matemàtiques, teològiques i filosòfiques, les naturals, el dret i altres sabers 

humans, tenen un caràcter de tal serietat, exigeixen un tan alt grau la 

concentració de l'esperit, que no són pròpies de la dona. 

Aquest ambient més aviat pobre anirà canviant a començaments del segle 

XX amb personatges com Arniches, Rafael Altamira, Gabriel Miró, en teatre i 

literatura, Els Bañuls en escultura, Óscar Esplà en música, Emilio Varela en 

pintura... fills d’un Alacant que bullia a finals del segle XIX.  



92 

 

En aquesta època destaca la premsa satírica, a Alacant destacaria el 

Cullerot, nascut el setembre de 1884 on es publicaven vinyetes satíriques 

signades per Vicent Bañuls, l’escultor. Es parlava de política en clau local, 

també de cultura i literatura. Era de caràcter republicà, anticlerical i burgés i 

s’escrivia majoritàriament en valencià. El castellà es feia servir per a textos no 

satírics90. No era l’únic, hi havia més publicacions en valencià a Alacant. A les 

acaballes del segle XIX, més del 8% dels diaris alacantins es publicaven en 

valencià, tot en un context d’analfabetisme ben alt. El cacahuero, el Campaner, 

El Dimoni Coixo, la Gaceta, El Garbellet, Garrotà de Sego, El Gos de Presa, la 

Granera, la Granota, el Llansol, el Marescal, el Pardal Alicantí i el Pardal de 

Alacant. 

 

                                                
90 Manuel Lillo i Usechi. L’Alacant d’El Tio Cuc. Publicacions de la Universitat d’Alacant. Alacant. 

2017. 
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Arts Plàstiques91 

 

Pintura 

 

Hi ha a la ciutat, com a Alcoi i Elx, un esclat de les arts plàstiques lligades a 

altres manifestacions culturals i al creixement socioeconòmic de la ciutat amb el 

comerç i en menor mesura amb la indústria. La pintura comença amb el 

neoclassicisme i academicisme per entrar finalment amb el romanticisme. Ací 

hem de tindre en compte l’Escola de Dibuix que es va instal·lar al Consolat de 

Mar i de Terra i que per això es va conèixer com el Consolat, per ella passaran 

molts dels nostres millors pintors. També l’Exposició Agrícola, Industrial i 

Artística que es va celebrar el 1860 a Alacant organitzada per la Societat 

Econòmica d’Amics del País, on van exposar un gran nombre d’aquells pintors. 

Es van repetir, almenys, els anys 1878, 1879 i 1894. Essent aquesta última la 

de major envergadura. La Diputació provincial va crear el 1863 pensions per als 

artistes de la província per tal d’estudiar a Madrid primer i després a l’estranger, 

especialment Roma.  

A finals del segle XVIII i començaments del XIX els marquesos d’Algorfa, 

especialment Ignacio i Carlos d’Algorfa, germans i últims marquesos per aquest 

ordre, havien acumulat una gran quantitat de quadres, escultures, ceràmiques i 

objectes d’art i arqueològics i els exposaven per a tota la ciutadania, al seu 

palau al carrer Major, el Museu Algorfino d’Alacant on hi havia obres de 

Velázquez, Alonso Cano, Murillo, Francisco de Herrera, José Ribera el 

Españoleto, Zurbarán, Brueghel, Alberto Durero. La intenció de Carlos era que 

a la seua mort estiguera a disposició de la ciutadania, però els hereus legals 

van aconseguir llevar-li a l’ajuntament i van dividir i vendre aquest patrimoni.  

El 1795 Josep García posa en marxa la ‘Escuela de Dibujo’ i que es va 

instal·lar a la Casa del Consolat Marítim i Terrestre sota la direcció del pintor 

Vicente Suárez Ordóñez, de qui malgrat els cognoms es diu que era italià. En 

ella estudiarà José Aparicio Inglada, qui acabarà de formar-se a París i Roma 

abans de passar a ser pintor de Càmara. Hem de pensar que la seua estada a 

                                                
91 Adrián Espí Valdés. Las artes plásticas durante el siglo XX. 
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França i Itàlia coincideix amb la invasió napoleònica. La seua obra més 

celebrada serà ‘La fam de Madrid’ 

Consolat de Mar i Terra d’Alacant. Va ser creat amb 

motiu de l’obertura del tràfic marítim entre Alacant i 

Amèrica el 1785. El 1797 albergava l’escola d’art. El 

1816 també una escola de comerç i una altra 

d’agricultura. Posteriorment escola nàutica. Entre 1823 

i 1836 va ser seu de la Diputació. Primera seu de la 

Caja Especial de Ahorros y Monte de Piedad de 

Alicante i en la seua última època seu de l’Audiència 

Provincial. Destruït el 1943 amb l’explosió de l’armeria 

el Gato92.  

També van ser alumnes de l’Escola el 

miniaturista José de Rojas i Pérez de 

Sarrió, militar i pintor que va arribar a 

tindre relació amb Goya, i Vicente Rodes 

Aries que va arribar a dirigir l’Escola del 

Consolat i que acabà a Barcelona on va 

desenvolupar la seua faena pedagògica que es va fer notar entre la burgesia 

de la ciutat. 

Los Amèrigo es pot considerar com una dinastia d’artistes on Manuel 

Amérigo, nascut el 1720, era un argenter i orfebre ben qualificat. El seu nét 

Manuel el trobem el 1820 treballant als temples de la ciutat, seu el Reliquiari de 

la Santa Faç. Ramón Amérigo i Morales va rebre classes al Consolat abans de 

traslladar-se a València, Florència i Gènova.  

Federico Amérigo i Rouviere va ser ambaixador a Roma on coneix a Marià 

Fortuny o a Joaquín Agrasot. Es va dedicar a l’arquitectura, pintura de retrats i 

paisatges, escenògraf, gravador i litògraf. Amb el canvi polític de 1873 

abandona la carrera diplomàtica i es va instal·lar a Alacant destacant com a 

retratista. Pintarà el teló de boca del Teatre Principal i alguns dels seus frescos.  

José Peyret i Alcañiz va ser un pintor, restaurador d’obres d’art, escriptor i 

músic, relacionat segurament amb el Consolat. Més conegut resulta José 

                                                
92 http://alicantepedia.com/fotografias/antiguo-edificio-del-consulado-del-mar 
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Peyret y Bosque que va morir amb 35 anys quan arribava a la seua millor 

pintura. Va ser director del Consolat. 

També procedeix del Consolat Francisco Bushell i Laussat que es va dedicar 

a l’ensenyament d’anglès i francès. La seua pintura obtindrà grans 

reconeixements a nivell nacional i es presentarà en exposicions a París i 

Edimburg. 

Lorenzo Casanova Ruiz serà una de les grans figures de la segona meitat 

del XIX, nascut a Alcoi es va instal·lar a Alacant, pensionat per fer els seus 

estudis en pintura per la Diputació. Va muntar una Acadèmia de Belles Arts a 

Alacant on entre d’altres van passar Vicente Bañuls, Lorenzo Pericàs Ferrer o 

Mariano Orts... va aconseguir que molts dels seus alumnes foren becats per la 

Diputació per tal que pogueren cursar estudis superiors d’art a Madrid. 

Resulta curiós com, essent Alacant una ciutat marítima, no és un dels temes 

que siga treballat pels seus pintors, excepte Andrés Buforn Aragonés, com si 

s’hagera viscut d’esquena a la mar. Buforn és fill d’un calafatar i potser per això 

siga l’excepció. Havia estudiat a Madrid i el mateix Sorolla li havia donat 

consells en les seues estades a Alacant. 

 

Escultura 

 

Destacaria Pascual Agulló, de Cocentaina, designat com a tinent director 

d’escultura el 1849. Participa en la decoració del Teatre Principal i en obres 

religioses, algunes per la Col·legiata de Sant Nicolau. També s’intitulava 

escultor-retratista. 

Vicente Bañuls Aracil és sense dubtes l’escultor més complet i significatiu de 

l’època, iniciat en el naturalisme i el realisme de finals del segle XIX als 

moviments modernistes. Bañuls serà dibuixant, pintor, cartellista i escultor. Es 

dóna a conèixer en l’Exposició de 1894 amb diverses obres en fusta, fang i un 

esbós del monument a Maisonnave que es va inaugurar un any després. 

Finalment destacarem a Antonio Moltó i Such, d’Altea i José López Tomás.  
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Arquitectura. Neoclassicisme 

 

Els arquitectes del moment volen liquidar el Barroc mitjançant el puritanisme 

classicista. Segons Santiago Varela,  hem de parlar de l’Escola del Consolat, ja 

que a les seues aules de dibuix s’estudiaran dissenys, plànols i dibuixos 

d’arquitectura.  

Antonio Jover va saber interpretar-lo en la seua ciutat d’Alacant. Però serà 

molt més important son fill, Emilio Jover Pierrón, autor del Teatre Principal i que 

va iniciar la Plaça de Toros, però no va acabar, ja que va morir el 1854 durant 

una epidèmia de còlera morbo.  

 

Plaça de Toros93.  

Serà acabada la plaça de Toros, reformada i ampliada per José Guardiola 

Picó. Jover Guardiola és l’autor de l’únic jardí romàntic urbà de planta 

quadrangular i tancat per una cancel·la al voltant del projecte i construcció que 

és del 1855, obra del valencià Francisco Morell i Gómez que va deixar diverses 

obres a la ciutat. Guardiola també va reformar el Passeig de la Reina, el Casino 

o la Residència de Nostra Senyora del Remei, a Campoamor, obra de 1878. 

 

 

                                                
93 http://alicantepedia.com/fotografias/los-tranv%C3%ADas-se-cruzan-ante-la-plaza-de-toros-1905 
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 Nostra Senyora del Remei. Campoamor.94  

També hem de considerar la gran quantitat de viles d’esbarjo i entreteniment 

de la burgesia alacantina, en especial per la zona de l’Horta d’Alacant o cap a 

Mutxamel i el Palamó, construïdes moltes dins de la inspiració neoclàssica i 

accentuació romàntica.  

A finals de segle s’imposa l’eclecticisme, present en la hui mutilada Casa 

Alberola, de Guardiola Picó. En eixe moment s’imposa la figura de l’arquitecte 

municipal, a causa de les grans transformacions urbanes en la ciutat. 

S’imposen els esquemes neoclassicistes a les façanes dels temples que 

proliferen a la ciutat. 

 

                                                
94 https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/alicante-asilo-ntra-sra-

remedio~x40729324  //  http://colegiosdiocesanosoa.com/wp-content/uploads/2013/06/fachada_03.jpg 

 

 

https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/alicante-asilo-ntra-sra-remedio~x40729324
https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/alicante-asilo-ntra-sra-remedio~x40729324
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L’Hospital del Rei, actual comandància de la Guàrdia Civil, és un edifici del 

segle XVIII que entre 1852 i 1874 rep diverses modificacions, eixamplaments i 

millores, de manera que l’edifici que veiem hui poc té a veure amb les 

descripcions i gravats de Viravens95.  

 

                                                
95 http://www.alicantevivo.org/2007/11/el-hospital-militar-del-rey.html 
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L’Alacant de finals del segle XIX descrita pels seus personatges 

 

Ací he volgut fer un resum del treball de José 

A. Cerdán Pomares, Alicante: Paisaje Urbano y literatura. De la ploma 

d'alacantins i visitants de la nostra ciutat, podem fer-nos una idea de com era la 

ciutat davant els seus ulls, les seues oïdes i els seus narius. La majoria dels 

textos es refereixen al segle XIX. En algun cas de finals del XVIII i alguns de 

començaments del XX, però que aporten informació que no pot ser molt 

diferent del que hauria estat unes desenes d'anys abans. 

Entre ells tenim a Gabriel Miró i Ferrer (1879-1930), a Rafael Altamira 

i Crevea (1866-1951), Francisco Figueras Pacheco (1880-1960), Eduardo Irles 

Garrigós (1883-1954), Óscar Llopis Barragan (que va entrevistar gent de Raval 

Roig que van viure eixa època), Gaspar Tato Cumming. (1906-

2002), Germán Bernácer Tormo (1883-1965), José Augusto Trinidad Martínez 

Ruiz, Azorín (1873-1967), Rodolfo Salazar (1880-1937), Miquel Alcaraz 

(1919). Julio de Vargas (va escriure el 1895 el seu Viaje por España. Alicante y 

Murcia), Ángel Pascual Devesa (1888-1950), Victor Viñes Serrano (1902-1961), 

Fernando García Mercadal, (Viajes de Extranjeros por España y Portugal. 

1952), Jesús Gabaldón Villora. Manuel Pons Brunet va escriure el 1930. Robert 

Son. 

Alacant era una ciutat de terrats blancs, terrasses que anomenen "a la 

morisca", on els coloms van i venen sobre el blau del mar i del cel. Les cases 

fan sensació d'escullera, de far. Als extrems del poblat estan els ravals que 

miren al mar lliure, a les llunyanies infinites. Ravals pobres escampats sota el 

sol de la platja o enfilant-se pel penyalar del castell. Carrerons estrets, humits i 

escrostonats, que s'enfilen ajudant-se d'esglaons i rampes pugen del mar pel 

Benacantil. Racons, amagatalls i pendents amb olor de quitrà, de xarxes i 

freses de peix i vent salobre. El castell protegeix la ciutat, però a voltes cauen 

grans roques i amenacen de destruir una part de la ciutat. Els carrers són 

estrets i mal pavimentats, però poques ciutats estan més netes. S'ha convertit 

en un delerós lloc residencial, gràcies a l'enèrgica acció del seu 

governador en Francisco Pacheco, lloa Robert Son. 
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Per als que van conéixer eixe moment, la Vilavella, el Barri, juntament amb 

els ravals, han restat gravats en la memòria, quan tornen a la ciutat, no sense 

certa aversió cap a el que és nou, que en aquests moments s'està produint 

amb l'aplicació del Pla de Reformes de l'Eixample. Alguns carrers conservaven 

la millor penyora del seu passat popular. En eixos noms estava recollit el zel 

poètic de la humil llegenda, de les tradicions arcaiques... carrers "del Pouhet i 

del Llop; de la Palmereta i del Bonaire; de Labradores, de Toneleros, de 

Liorna, de Entre dos Puertas y de Coche en Medio; callizo del 

Marqués, Lonja de Caballeros..." (sic). El Raval Roig, Sant Antoni, la Vila Vella 

o Santa Creu, l'espai públic, el carrer és ciutat pels qui viuen en ell. És una 

prolongació de l'habitatge, el cuiden i el mimen com a tal. 

Tot Alacant és el mar. La part central pertany al moll. És tota d'eixa calma 

blava d'aigües. Allí estan els magatzems de fusta i bacallà, les botigues 

de fruits i colonials, les gabelles de la sal. Els cafès i tasques on juguen, beuen 

i disputen els mariners, les fonts que recullen l'aigua les tripulacions. Algarada 

de xiquets descalços, desarrapats, que salten i es persegueixen en l'arena 

entre les xarxes esteses de la xàvega, costelles de barques velles, nanses i 

coves... mentre els calafats embreen els seus falutxos i els pecadors arreglen 

l'eixàrcia... Mar i poble fos en una comunió eterna. Des de les seues platges 

ixen els llaüts, per parells per llançar les xarxes per la pesca del Bol. Gent 

rudement morena... eixe raval que estenent-se per la falda del Benacantil i mor 

abans d'arribar als pins: pobresa, gitanos, és l'escòria que tota la ciutat expulsa, 

com expressava Tato Cumming. 

I tot té un baf d'embarcació, de bodegues i carregaments de nau, i un aroma 

fort d'espècies i salaons que evoca mars i països llunyans. Escrivia Azorín que 

a Alacant penetrava l'olor de ciutat marítima on es fonien les olors heterogènies 

de les salaons (a cada cantonada algú vivia de les salaons, afirmava Gil 

Sánchez), la brea, les llavors, les espècies, els cordatges, el gas de 

l'enllumenat, olor de fàbriques que portava el vent, i envoltant-lo tot, l'olor del 

mar. Eixa olor de la mar impregnava pedres, gelosies, estalvis, llibres, mans, 

cabells, segons Miró. 
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No obstant Miró ens diu que al costat de la col·legiata olia a encens i 

humitat. Els carrers a mar, taverna i fregits. Guisats recarregats d'espècies dels 

habitatges més humils, afegeix Bernàcer, i l'olor calenta de les quadres i l'olor 

del graner, acaba Irles. Gabaldon Villora deia: "No olore les bonyigues 

fresques, el petit ruquet ja no passa davant la meua finestra cada matí, ni 

les egües i mules marrons. Ni se sent l'arroper que pregonava la seua 

mercaderia al coll". 

Com a ciutat litoral i portuària, és quasi permanent la remor marina. A la 

meua ciutat, deia Miró, des que naixem, se'ns omplen els ulls del blau de les 

aigües. El port, tan íntim i vellet, sense Junta d'Obres, sense palaus algerians, 

els velers barrocs, els vapors robustos que tenien de preceptor un vaixell de 

guerra, un galió de rodes d'aspes als seus costats. 

Figueras Pacheco diria de la ciutat el 1890 que era la ciutat manejable dels 

deu minuts, els que calien per a arribar de cap a cap a pas lleuger. Un dia de 

cada dia, bruses blaves, camí dels tallers, venedors en màniga de camisa... 

una velleta de tes blanca i ulls blaus que ve de missa... un cabrer que muny les 

cabres del seu ramat, a la porta de les cases, dins el gerro mateix dels 

compradors. El diumenge poc o cap tràfic. Bruses contades i moltes camises 

netes i vestits bonics. Les botigues entreobertes o tancades, la banda del 

Regiment tocant als passeigs. I els dies de festes de tradició, carrers d'arena, 

enramades a dalt de banda a banda, domassos als balcons, altars a les 

placetes. 

Al descendre del vell raval, on segons Miró se sentia la soledat de la natura i 

de l'Aldea, per endinsar-se per les vies bullicioses i espesses, et sents com un 

estranger entre elles, els amples carrers i la buida ampul·lositat del formigó 

armat, deia Bernàcer. Viñes ens diu que la plaça del Mar era l'àgora, la llotja i el 

lloc d'esbarjo d'Alacant. Aquella plaça de l'Ajuntament transformar-la ho fa 

sobre el sentir dels nostres majors, de la sensibilitat popular. Però Julio Vargas 

abomina de la plaça de l'ajuntament amb carrers polsosos que, quan 

plou, són infranquejables fanguers, amb detalls tan ingrats com la visió del 

mercat de l'Esplanada, poc neta, voltants àrids, amb fonts sense aigua, mancat 

d'higiene. Vargas, en canvi, destaca la Plaça del Teatre com el lloc on la gent 

acostumava a reunir-se i es desenvolupa la vida de la capital, amb un quiosc 
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aixecat sobre un jardinet, com altres places, de cossos concèntrics i quioscs 

poligonals, de fàbrica i marbres. i exteriors d'enreixats de fusta pintada i 

dibuixos agradables. 

Arribava el xiulit de les locomotores i l'estrèpit de la llarga filera de vagons 

carregats amb les mercaderies desembarcades; el martelleig dels fusters de 

ribera, que componien els falutxos de pesca; però cap d'aquells sorolls era tan 

constant i agut com l'inaguantable d'un ferrer. Era un estrèpit horrorós, un 

colpejar incessant que en els dies d'estiu feia pensar en els ciclops i les ardents 

entranyes del Vesuvi. Deia Rafael Altamira. I reblaven Ballesteros i Bernacer: 

Les grues, com monstres incansables grinyolaven a la gravetat del pes que 

transportaven. L'estrèpit dels carros de les pipes de vi, el soroll sec i opac dels 

taulons de fusta, el metàl·lic i sostingut dels ferris raïls sonors, el xiulit agut i 

eixordant d'una locomotora. I Miró afegiria: paorosos monstres de les 

xemeneies exhalaven un encès fum que espesseïa ondulant i ennuvolava 

la constel·lada nit. La roda hidràulica d'una fàbrica de panys girava molt a poc a 

poc, aclaparada de cansament i laments. Lluny se sentia la fresca i 

assossegada palpitació del mar... 

Salazar, el 1902, recordava així el soroll del tramvia: la remor sorda que 

havia arribat al seu grau màxim de sonoritat, va començar a apagar-

se debilitant-se lentament. Era el tramvia urbà que desembocant en la plaça 

de Ramiro pel carrer Jorge Juan, continuava la seua peresosament marxa cap 

al barri de Benalúa, des de la que s'estén els seus raïls paral·lelament al 

passeig dels Màrtirs, per davant de les terrasses dels cafés. 

Amb calles concorregudes i bullicioses, però majoritàriament silencioses 

i tranquil·les. Se sentia el colp del martell sobre l'enclusa, el ritme de la serra 

del fuster i el xiulet burleta del qui anuncia la roda de l'esmolador. Se sentien 

els càntics de les xiques que tornaven del treball. I allà estaven els artesans, 

cantant i batent les borres i la llana per als matalassos econòmics. Els 

diumenges i festius totes les campanes de totes les esglésies anaven 

capcinejant-se, xafant-se, interrompent-se. 

I dins dels sorolls emesos per les persones, em quedaré amb la descripció 

de Viñes, amb el record d'aquells que diuen que no va ser el valencià la 
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llengua dels nostres majors. Se sentien els pregons pel carrer, peculiars de 

cada venedor: 

- Sans i sans; de colorets i blancs. Per un cèntim gran; un full de sans i 

sans; de colorets i blancs. (sants) 

- Aigua sivaaaaà! 

- Al buen formatge... cualloooó! 

- Palalles, moll i lluç, de la parella... a real de plata, moll i lluç.  

- Bajoquetes de Santana...Peretes de Sant Joan 

- Espígol, mançanilla i rabet de gat... salvia, timó real i poleeeoo 

- Sangueta calenteta...acabaeta de bollir...de cordereeet 

- Astoores i estoriiins! 

- Favetes bollietes... A la fava calenta. 

- Maaaarfegues! I paaalle maaarfegues! 

- Alfàbegues 

- A qui le venc una clavellinea...Armeletes de la rasa...caragolets de 

vinya. 

- Qui té ‘ñeña’ p’asclar? 

- Ajos de Villena...el ajero 

- Fresa...a la rica freeeesa..de Aranjuez la freeesa! 

 

Que la ciutat de 1890 deixava de respondre al model ideal de les ciutats ho 

sé jo des que vaig deixar de dur marinera i pantalons curts, 

diria Figueras Pacheco. És innegable que el benestar moral i material d'aquells 

anys, sobrava per a fer la vida amable i optimista. Eixamples, avingudes, 

edificis que intenten escalar els núvols. L'àrea de població, cada vegada més 

gran i l'habitació on vivim cada vegada més xicoteta. 
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"Tiempo viejo de Alicante 

que mi corazaón remozas 

como el agua limpia y fresca 

al ramo de mustias rosas. 

Tiempo viejo que recuerdas 

a la ciudad seductora 

que ya está lejos, muy lejos, 

olvidada por lo añosa. 

¿qué se hicieron, pueblo mío, 

tus lindas callejas moras 

de místicas hornacinas 

con imágenes piadosas? 

¿Qué se hicieron tus pregones  

de voces finas y broncas 

vendiendo blanca cualà 

requesón y otras mil cosas? (...) 

 

Quilis-Molina (1889-1973). Lo que el tiempo se llevó (1962) 

El Alicante que ya no ha de volver. 
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Conclusió 

 

El segle XVIII tanca havent assentat les bases per al creixement econòmic 

d’Alacant: el port i l’horta. Aquest dos seran els seus puntals en el seu camí cap 

a la modernització. La burgesia alacantina, una mescla d’autòctons i al·lòctons 

vinguts d’altres comarques o províncies, però també, i de manera molt 

important, des d’altres països, en especial francesos, italians i britànics, 

dinamitzaran el comerç des del seu port i donaran eixida a la producció local, 

en molts casos relacionada amb l’Horta, i especialment el vi. El control de tots 

els ressorts econòmics farà que eixa burgesia invertisca en l’adquisició de 

terres controlant així la producció i comercialització del vi i altres productes.  

Però el port no només treballava amb la producció de l’Alacantí, mitjançant a 

la navegació del cabotatge i des de la segona meitat del segle amb el tren, 

estén la seua influència per totes les comarques del sud, Les Marines i més 

enllà, Múrcia, Castella i Madrid. La ciutat és un gran centre comercial en les 

comarques del sud. 

L’Alacant de començaments del segle XIX és una ciutat encotillada per les 

seues muralles, de carrers i, sobretot, carrerons de terra. Que viu de l’horta, la 

pesca i el port, amb escassedat d’indústria. Serà la burgesia, enriquida amb el 

comerç, la que impulsa la urbanització i embelliment d’Alacant, això sí, gràcies 

al control de les. Volen una ciutat amb les comoditats de les grans capitals. La 

caiguda de les muralles dona resposta als seus desitjos. Aposten per la 

pavimentació dels carrers, les mesures d’higiene per frenar les malalties 

infeccioses, porten l’aigua a la ciutat,  ideen un eixample a la moda dels seus 

temps, passejos i jardins per a l’esbarjo, ornamentació dels carrers amb 

escultures, crearan associacions culturals, socials i polítics, construiran grans 

edificis per a la cultura i l’oci, com en Teatre, la plaça de Toros96 o el Casino. 

Eixa burgesia està al darrere de les primeres activitats culturals de la ciutat.  

En definitiva, es tracta de reproduir les grans ciutats a l’escala d’Alacant, una 

ciutat on es puguen trobar còmodes i fer-la atractiva per rebre visites des de la 

capital. És conegut que l’alta burgesia de Madrid, quan baixa a Alacant 

                                                
96 Entesos des d’un punt de vista que no compartisc. Els Toros no són cultura. 
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s’instal·la sovint en cases de l’aristocràcia burgesa de la ciutat on es celebren 

banquets i balls amb la intenció de fixar aliances, sobretot econòmiques, sovint 

gràcies a matrimonis. No debades Alacant serà la primera ciutat en connectar-

se per ferrocarril amb Madrid.  

Alacant aconseguirà la capitalitat de la província, sumant així el poder civil al 

militar i econòmic. Això faria créixer el nombre de funcionaris i places en 

l’administració a cobrir pels fills d’eixa burgesia, la millor preparada gràcies a 

una educació que no arribava a les classes més baixes, les que predominaven 

en la ciutat, no baixant del 70% les famílies allunyades d’una educació bàsica. 

L’ambient polític de la ciutat serà reflex del d’Espanya, però destaquen el 

moviment liberal progressista i el republicanisme, què serà fort fins i tot després 

de la restauració borbònica del 1875 amb Maisonnave al capdavant. 

Desbordades i enderrocades les muralles la ciutat s’expandeix, principalment  

cap a l’est per l’Eixample i Benalúa i pel nord per Sant Antoni i Carolines. Al 

nord-est tenim els primers emplaçaments i infraestructures cap a l’actual Sant 

Blai, així com cap al nord-oest el Pla del Bon Repòs, en el camí cap a l’Horta.  

Alacant està canviant cap a la ciutat que van conèixer els nostres avis. Ja 

rep l’impacte de la migració, però aquesta és assimilada de manera tranquil·la, 

natural. El valencià és la llengua del carrer, llengua que la mitjana burgesia 

deixa de transmetre cap a finals del segle XIX, imitant a l’aristocràcia i els alts 

mandataris del País. Els seus fills entraran en el segle XX entenent-la i alguns 

parlant-la, especialment els fills masculins, però no la transmetran. Les filles 

seran les primeres a deixar de fer-la servir, la qual cosa no és poca cosa, ja 

que són elles les que eduquen els nens, els quals ja no l’escoltaran a casa. El 

poble l’anirà abandonant per imitació, per expectatives d’augmentar el seu 

estatus social i entenent que el valencià és una llengua ruda, de poble, no apta 

per a les més altes institucions. També per l’arribada de migració 

castellanoparlant. A mitjans del segle XX la majoria de la població entén el 

valencià, però cauen els percentatges de valencianoparlants i molt menys els 

dels transmissors de la llengua en casa. 
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