
17- Torre de la Calahorra i lògia maçònica d’Elx- (Baix Vinalopó)

L'edifici conté dues construccions annexes: la torre de la Calahorra i el cos
afegit al segle XV, on alguns estudiosos situen l'almodí de la vila. La torre,
de planta quadrangular, és una  fortalesa d'origen islàmic de la muralla de
l'Elx que data de finals del segle XII o principis del XIII. Era la torre més
important de la llavors medina emmurallada.  

Al segle XIX els últims senyors de la ciutat venen l'edifici, que va a parar
el 1870 a mans de Rafael Brufal Melgarejo, marqués de Lendínez, que va
habilitar  la  construcció  com  a  residència. Lendínez  també  rehabilitaria
l'antic almodí de blat com a sala de ball, i, a més, com a centre de reunions
de la lògia il·licitana, de la qual n'era membre. La sala va ser decorada per
l'erudit local Pedro Ibarra amb motius egipcis sobre la vida i la mort. No
tenen  relació  amb  la  maçoneria,  encara  que  no  cal  oblidar  que  el
redescobriment  d'Egipte  per  Napoleó  va  alimentar  l'imaginari  europeu
esotèric.  Sí  que apareixen a la  sala,  al  terra,  símbols  maçònics,  un dels
quals es troba sobre una trapa, que facilitava la fugida dels congregats pel
soterrani en cas de ser sorpresos en una de les seves reunions secretes. 

En 1909, va comprar la casa José Revenga, terratinent oriünd de Caudete, i
la va oferir a la seva dona, Assumpció Ibarra, filla de Aureliano Ibarra i
Manzoni  i  vídua  del  doctor  Campello,  com  a  regal  de  noces. Es  va
rehabilitar  l'edifici,  especialment  la  decoració  de  parets,  amb  motius
neoàrabs, i es va convertir en casa d'alta burgesia. La decoració del vestíbul
de la torre, com la de la resta de dependències, remet al corrent historicista
i romàntic vuitcentista. Cal destacar l’obra del muralista alcoià Agustí Espí
Carbonell que, el 1909, realitza la decoració neogòtica del santuari de la
Marededéu de Gràcia de Caudete, en què s'inspiraria la de la Calahorra.
Pedro Ibarra,  a  instància  de José Revenga,  va idear  i  va guiar  aquestes
decoracions murals. 
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