Els i les portaveus dels Grups Municipals que conformen el Ple de l’Ajuntament d’Elx
proposen l’aprovació de la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
DECLARACIÓ DE L’ALCÚDIA
La Dama d'Elx va ser descoberta el 4 d'agost de 1897 en la finca l'Alcúdia d'Elx. Es tracta
d'una escultura que representa una dona de faccions perfectes i ricament abillada. El buit
que presenta en la seua esquena suggereix que era usada com a urna cinerària. També s'ha
interpretat com la representació d'una deessa, una sacerdotessa o algun personatge de
l'aristocràcia adornada per a una cerimònia especial.
En tot cas, la troballa de la Dama d'Elx cobra especial importància perquè ajudà a configurar i
donar personalitat pròpia a la cultura ibera dins del context mediterrani. La Dama va
permetre que es reconegués l'existència d'un art iber equiparable al grec o l'oriental i
contribuí a establir els pobles ibers entre les grans cultures del Mediterrani anteriors a
l'expansió de Roma.
De manera paral·lela, la Dama d'Elx guanyà ràpidament un valor simbòlic com a
conseqüència de la seua venda i dels seus diferents trasllats. Cal recordar que als pocs dies
del seu descobriment, els propietaris de l'Alcúdia la van vendre a l'arqueòleg Pierre Paris.
Després la seua arribada a la capital francesa, va ser dipositada al Museu del Louvre fins al
1941, any en què fou enviada al Museu del Prado en Madrid. En 1971 fou traslladada al
Museu Arqueològic Nacional. Des d'aleshores només ha estat exposada dues vegades a Elx
de manera temporal, en 1965 i en 2006.
Al llarg d'aquestes dècades el poble d'Elx hem manifestat el nostre desig d'albergar el bust i
símbol de la ciutat, ja que és un dels elements clau de la nostra història i del nostre llegat
cultural.
El retornament definitiu de la Dama a Elx suposaria que la peça estaria contextualitzada al
seu lloc d'origen i convertiria el nostre municipi en un referent cultural de primer ordre, amb
els beneficis socials i econòmics derivats d'aquesta condició.
Per tot el que s'ha exposat els grups municipals de la corporació municipal d'Elx acordem:
Exigir al Ministeri de Cultura i al MAN la concreció immediata del trasllat de la Dama en la
ciutat d'Elx a partir de 2022, coincidint amb el 125 aniversari de la troballa del bust en els
voltants de la finca de l'Alcúdia de la nostra ciutat.
Reclamar al Ministeri de Cultura la cessió definitiva de la Dama a Elx com correspondria en el
marc d'una política cultural descentralitzada i com mereix el nostre municipi per ser el lloc
d'aparició del bust.

Declaració institucional aprovada el dia 3 de maig de 2022 per unanimitat dels vint-i-set
regidors assistents que integren la Corporació.

St. Carlos González Serna
ALCALDE

St. Héctor Díez Pérez
PORTAVEU del GM SOCIALISTA

St. Pablo Ruz Villanueva
PORTAVEU del GRUP POPULAR

St. Esther Díez Valero
PORTAVEU del GM COMPROMÍS PER ELX

St. Eva María Crisol Arjona
PORTAVEU del GM CIUDADANOS

St. Aurora Rodil Martínez
PORTAVEU del GM VOX

St. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño
REGIDOR NO ADSCRIT

El Secretari General,
Antonio Izquierdo Garay.

