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 La celebració del primer centenari del 
descobriment de la Dama d’Elx pot ser també una 
bona excusa per a estudiar algunes circumstàncies 
de la seua troballa que, com és sabut, s’esdevingué 
el 4 d’agost de 1897 i que va commoure a tota la 
ciutat. En aquest sentit, volem aproximar-nos al 
paper que en la divulgació del descobriment i en 
la primera anàlisi del bust ibèric tingué l’erudit 
historiador local Pere Ibarra i Ruiz (1858-1934). 
Un paper que no ha sigut suficientment valorat 
i que, en alguns moments li valgué, fins i tot, la 
censura d’alguns conveïns en creure aquests, errò-
niament, que aquell havia propiciat la venda de la 
peça al Museu del Louvre(1). Un paper que no pot 
deslligar-se de la seua activitat arqueològica que 
portà a terme durant tota la seua vida i que el va fer 
reunir un petit museu on es mostraven nombrosos 
testimonis materials de la història antiga d’Elx.

I. ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA DE PERE 
IBARRA

 Indicarem que, portat de la mà del seu 
germà Aurelià Ibarra i Manzoni (1834-1890), polític 
demòcrata, historiador i arqueòleg destacat, Pere 
Ibarra va iniciar els seus contactes amb l’arqueologia 
ben jove en col·laborar amb ell: les seues troballes 
eren portades al domicili d’Aurelià a Alacant per 
al seu estudi i classificació.
 Encara que la primera formació de Pere 
Ibarra va ser artística com preparació de la seua 
vocació de pintor –amb estudis a les Acadèmies de 
Belles Arts de València i Barcelona–, aconsellat pel 
seu germà va iniciar en l’any 1889 els estudis en 
l’Escola Superior de Diplomàtica de Madrid on, tres 
anys després, rebria el títol d’Arxiver, Bibliotecari 
i Antiquari. I tot i que aquesta escola oferia una 
formació eminentment paleogràfica per a interpre-
tar i llegir documents –dins del moviment històric 
erudit imperant en el moment–, podem afirmar que 
Pere Ibarra posseïa coneixements arqueològics bà-
sics –pràctics i acadèmics– per a l’anàlisi de peces 
antigues, considerades per l’esmentat moviment 
erudit també com a documents indispensables per 
a interpretar la història(2).

 En 1890 es realitzaren excavacions en 
l’Alcúdia d’Elx com continuació de les iniciades 
l’any anterior i que havien fet aflorar part de les 
muralles de l’antiga Illici i indicis de cimentacions 
pròximes. Aquestes troballes portaren a diversos 
il·licitans, encapçalats pel mateix Pere Ibarra, a 
constituir-se en una societat arqueològica il·licitana 
on, mitjançant l’adquisició d’accions, es reuniren 
uns fons econòmics amb els quals pagar els treballs. 
El 16 de juliol de 1890 es va procedir a excavar en 
la part interior de la muralla trobada l’any anterior i 
prompte es va evidenciar una gran edificació que va 
ser identificada com unes termes romanes(3). Aquest 
èxit va propiciar la publicació per part del nostre 
personatge d’un full volant destinat als il·licitans 
en el qual, a banda de manifestar l’interés de les 
ciències històriques per al coneixement del passat 
de la ciutat, s’indicava:
 “El pasado de nuestro pueblo, a todos nos 
comprende; su historia es la nuestra; sus brillantes 
acciones y heroicidades que un día no lejano serán 
objeto de pública admiración, nos obligan a prestar 
a su ilustración y memoria, el respeto que merecen 
y a que aunando nuestros esfuerzos, saquemos a 
la luz, los firmísimos testimonios de su grandeza y 
poderío”(4).
 A banda d’indicar les repetides troballes 
de testimonis arqueològics efectuades en l’Alcúdia, 
Ibarra manifestava que ara es presentava l’ocasió 
de conèixer un poc més de l’època romana. El Dr. 
Manuel Campello, amo de la finca on es trobava 
l’antiga Illici havia concedit el permís adient i a poc 
a poc anava apareixent “uno de los edificios, cuya 
aplicación tanto influía en la vida pública romana. 
Las Thermas o como hoy diríamos, los baños, en 
aquel entonces punto de reunión, instrucción, lucha, 
carrera, etc....”. Per tot això, manifestava que per a 
concloure aquestes excavacions i donar a conèixer 
aquestes importants restes històriques es demanava 
la col·laboració de tots els il·licitans de manera que 
compraren accions de la societat arqueològica, al 
preu d’una pesseta setmanal.
 No sabem l’èxit que tingué aquesta procla-
ma, però en març de 1891, Pere Ibarra va remetre 
a la Real Academia de la Historia una memòria 
explicativa, il·lustrada amb un plànol i fotografies, 
on es donava compte del descobriment de les es-
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mentades termes romanes de l’Alcúdia(5).
 De tota manera, per una crònica publicada 
posteriorment pel nostre personatge, sabem que 
aquest descobriment –que per a ell tenia una gran 
categoria científica–, no plenà totalment a alguns 
accionistes de l’Arqueològica il·licitana, els quals 
esperaven trobar joies o grans peces artístiques, i es 
sentiren una mica defraudats davant de les pedres 
i fragments ceràmics posats al descobert:
 “¡Qué importaba que no se hubieran 
hallado objetos de algún mérito artístico, que sa-
ciaran la natural ansiedad de aquella agrupación 
de amigos, todos ardientes entusiastas! Algunas 
monedas de la República, un hierro de lanza, un 
cráneo de dromedario, una strigila o rascador y 
una carretada de aquellos tarugos [de ceràmica] 
¡Qué mejor tesoro arqueològico que aquel monu-
mento que tanto debía contribuir a solucionar la 
debatida controversia mantenida por distinguidos 
historiógrafos, largos años había, respecto a que 
si era Alicante la heredera de las glorias de Illici, 
o si era Elche; a conocer exactamente la situación 
de la colonia, a desvanecer históricas dudas...”(6).
  Algun temps després, en maig de 1894, 
la mateixa Academia de la Historia li donava les 
gràcies per l’estudi que havia fet i enviat a l’orga-
nisme on ressenyava unes excavacions fetes a la 
població d’Agost, així com dibuixos de les esfinges 
que hi havia trobat, que posteriorment passaren a 
París(7). I com a prova de la continuada i rigorosa 
activitat arqueològica d’Ibarra, direm que el 19 de 
gener de 1897 va ser nomenat soci corresponent 
a Elx de l’Associació Artística-Arqueològica de 
Barcelona(8) i en abril del mateix any, també soci 
ab epistulis del Institutum Archaelogicum Imperii 
Germanici –amb seus a Berlín, Roma i Atenes–, 
segons títol datat en Roma el 21 d’abril de 1897(9).

II. EL DESCOBRIMENT DE LA DAMA D’ELX

 L’agost de 1897 es va produir a Elx un 
esdeveniment que marcaria profundament la prò-
pia ciutat i, particularment, Pere Ibarra. El dia 4 
d’agost d’aquell any, d’una forma casual dins d’uns 
treballs agrícoles portats a terme a l’Alcúdia, un 
dels operaris va trobar un bust de pedra que, amb 
el pas del temps, seria internacionalment conegut 
amb el nom de Dama d’Elx(10).
 L’enrenou experimentat en la població 
on el mateix dia va ser exposat el bust en casa de 
Manuel Campello, féu que Ibarra, avisat d’immediat 
per aquest –recordem que Campello, propietari de 
l’Alcúdia, estava casat amb Assumpció Ibarra, filla 
d’Aurelià– obtinguera les primeres fotografies, 
mesures i dades descriptives de l’obra.
 Tot seguit va elaborar un treball descriptiu 
sobre l’obra i el va publicar en La Correspondencia 
Alicantina, quatre dies després de la troballa. En 
aquest primer article, a banda de donar a conèixer 
les circumstàncies del descobriment i les principals 
dades del bust, ja avançava la seua interpretació 

personal sobre el significat de l’escultura. Per a Pere 
Ibarra, el bust era d’un varó jove cobert amb un 
tocat estrany i una sèrie d’ornaments –que descriu 
amb minuciositat– i que devia representar el déu 
Apolo, pare del dia o sol i també déu dels oracles. 
En aquest sentit, Ibarra i Ruiz manifestava que un 
forat existent en la part posterior del bust –i sobre 
la funció del qual encara no s’han posat d’acord 
els estudiosos– devia servir, precisament per a fer 
de tornaveu al sacerdot que, parlant a través de 
l’escultura, respondria a les preguntes que li feren. 
I concloïa Ibarra:
 “El hallazgo, como usted ve [Sr. Direc-
tor] es de mucha importancia para la historia de 
Illici, pues viene a revelar un secreto más, de los 
muchos que guardan aquellos terrenos; esto es, que 
en dicha colonia tenia Apolo un oráculo, al igual 
de los que habían en las ciudades griegas citadas 
anteriormente, lo que daría gran renombre a la 
Colonia y no poca fama a las páginas que ilustran 
el pasado de nuestro pueblo”(11).
 Aquesta primera interpretació seria reba-
tuda per posteriors estudis d’arqueòlegs nacionals i 
extrangers, però, com Ibarra manifestà en diverses 
ocasions i davant de diferents qüestions, el seu 
interés estava en donar a conèixer la notícia del 
descobriment i promoure discussió entre els investi-
gadors per a poder aplegar, entre tots, a una correcta 
interpretació. En aquest mateix sentit, cal indicar 
que el dia 10 d’agost va remetre a la Real Academia 
de la Historia una altra comunicació donant compte 
de la troballa, descrivint el bust i mostrant-lo mi-
tjançant una fotografia. Malau-radament, donat el 
període vacacional, aquesta comunicació urgent 
d’Ibarra no tingué resposta fins el 4 d’octubre del 
mateix any quan ja l’escultura es trobava al Museu 
del Louvre de Paris(12).
 El dia 11 d’agost va aplegar a Elx, per a 
contemplar la Festa, l’arqueòleg Pierre Paris(13) a 
qui Ibarra va mostrar ràpidament una fotografia 
del bust, ja que encara que li havia enviat una carta 
informant-lo de la localització de la peça, aquesta va 
arribar quant Paris ja viatjava cap a Elx. Cal indicar 
que l’arqueòleg francés havia visitat per primera 
vegada la nostra ciutat, dins del seu recorregut 
científic per l’estat espanyol per a estudiar la seua 
arqueologia (amb estances a Altamira, el Cerro 
de los Santos, Elx, Carmona, Osuna, Numancia 
i Tarragona), en maig de 1896, per encàrrec de 
l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres de 
Paris. En aqueixa ocasió va conéixer Pere Ibarra, el 
qual el va acompanyar en la seua visita a Elx i li va 
mostrar els jaciments il·licitans. Al mateix temps, li 
va parlar de la Festa i en maig de 1897, l’arqueòleg 
francés va aconseguir que el diari L’Illustration de 
Paris li encomanara un reportatge sobre el drama 
assumpcionsita d’Elx, cosa que li va permetre tornar 
a la ciutat(14).
 La visita fortuita de Paris a Elx –sense 
conèixer l’aparició del bust– queda confirmada 
tant pels seus escrits i els de Pere Ibarra, com pels 
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d’altres arqueòlegs com Emile Hübner, qui en un 
article publicat en l’any 1899 manifestava que, en 
rebre la comunicació d’Ibarra i les fotografies de 
l’escultura, i en saber que Pierre Paris tenia previst 
un viatge a Espanya, “dile informes del hallazgo 
y roguéle que estudiara el busto de Elche que el 
señor Ibarra no había juzgado bien del todo, él le 
había calificado como una cabeza de Apolo en un 
artículo de la prensa local. Entre tanto también el 
señor Ibarra le había escrito a Burdeos sobre el 
mismo asunto. El señor Paris no pudo apreciar la 
importancia de todo esto, puesto que sin recibir nin-
guna de ambas cartas y sin saber nada del hallazgo, 
llegó a Elche el día 11 de agosto”(15). Una vegada 
en la ciutat, Pierre Paris, adonant-se d’immediat de 
la importància de la peça, va mostrar el seu interés 
per veure-la i va intentar comprar l’obra per al 
museu del Louvre. Inicialment el doctor Campello, 
assessorat per Ibarra, es va mostrar rotundament en 
contra d’aquesta venda, però, segons ens relata el 
propi Pere Ibarra en les seues Efemérides illicitanas, 
en aquests dies s’havia rebut protestada una de les 
lletres amb què el Museu Arqueològic Nacional de 
Madrid s’havia compromés a pagar la compra que 
havia fet el 1891 de la col·lecció d’antiguitats d’Au-
relià Ibarra. Aquest fet, que causà un gran malestar 
en la família del Dr. Campello i la insistència de 
Pierre Paris que oferia 4.000 francs i la possibilitat 
d’exposar l’obra en el Louvre unida al nom d’Elx 
i del seu primer propietari, féu que aquest deixara 
d’escoltar l’erudit local i arribara a l’acord de la 
venda el 18 d’agost(16). I el dia 30 del mateix mes, 
l’obra va eixir definitivament d’Elx. Ibarra anota 
en les seues efemèrides:
 “30 de agosto de 1897. ¡Adiós al busto! 
Hoy se ha llevado el busto M. Paris. ¿Y esto no tiene 
remedio? ¿Y no hay una ley en España que impida 
esto? ¿Acaso porque un hombre no tenga afición a 
estas cosas no se le puede impedir, en nombre de 
la cultura pública, en nombre de la historia patria, 
cuya hermosa página debe ilustrar un día, no se le 
puede impedir que venda éste al extranjero? ¿Qué 
dirán los amigos de Madrid y del extranjero? Que yo 
no pueda evitar que salga el busto… ¡De Madrid!… 
Aún no me han contestado […] Ciertamente es una 
lástima que semejante obra salga de Elche, y aun 
de España, pues creo que no hay otra igual en el 
mundo. Ignoro lo que representa, y la atribuyo a 
un Apolo, para mover discusión en la prensa y que 
se hable del hermoso busto y de La Alcudia y de 
todo esto”(17).
 De tota manera, Ibarra, una vegada re-
collides les primeres opinions dels erudits i dels 
arqueòlegs, va avançar en l’estudi del bust. A la 
primera notificació del seu descobriment –allò 
que ell definia com la presentació de l’obra al món 
cientìfic–, va prosseguir un extens treball titulat 
Arte Greco-romano on es feia una anàlisi més 
detinguda dels elements ornamentals de l’obra i 
on s’insistia en la interpretació de l’escultura com 
una representació del déu Mittra-Apolo. El nostre 

autor passava revista a les diferents interpretacions 
iconogràfiques d’aquesta divinitat mitològica i con-
cloïa que les rodes del bust i altres elements del seu 
complex tocat tenien un evident paral·lelisme amb 
aqueixes representacions. Després d’analitzar l’estil 
i detalls de l’escultura, aplegava a la conclusió de 
que podia definir-se com una obra greco-romana, 
esculpida per un artista grec resident a Illici(18).
 Cal indicar que Ibarra també anà recollint 
les opinions de diferents arqueòlegs i estudiosos –bé 
publicades o bé en forma de carta personal– que 
valoraven l’obra però que, en termes generals, 
discrepaven de la idea de que el bust fóra un Apolo 
i s’anaven presentant diferents comparacions his-
tòriques i artístiques amb obres ja conegudes, com 
per exemple, les escultures oferents del Cerro de 
los Angeles. La idea que anava imperant i que ha 
prosperat fins els nostres dies era que devia tractar-se 
d’una deesa o d’una sacerdotessa i que el seu estil 
era propi de la civilització íbera.
 Amb tots aquests materials, Pere Ibarra 
va confeccionar un volum –on va copiar de la 
seua mà totes aquestes opinions–, il·lustrat amb 
fotografies del bust i iniciat amb una memòria del 
descobriment, autentificada amb les signatures de les 
autoritats locals i de diferents veïns que visqueren 
l’esde-veniment. Aquest volum, titulat Memoria 
histórico-descriptiva, iconográfica y crítica de un 
descubrimiento arqueológico verificado en la loma 
de la Alcudia…, datat el 28 de febrer de 1899 va ser 
remés pel nostre autor a la biblioteca de l’institut 
de segona ensenyança d’Alacant, que com és sabut, 
era la biblioteca provincial d’aquells temps. Com 
hem vist, en agost de 1897 ja havia enviat Ibarra a 
aquesta biblioteca una comunicació del trobament 
i una fotografia del bust, i davant de l’agraïment 
manifestat pel bibliotecari Cristòfol Pacheco, es va 
decidir a completar la donació amb el volum referit.
 Indicarem que Ibarra va recollir les opi-
nions d’arqueòlegs com S. Saavedra, E. Hübner, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado, Luis Framo-
genses, M. Heuzéy, J. R. Mélida, J. Navarro Le-
desma, Pierre París i Theodoro Reinach. I davant 
d’elles manifestava la seua satisfacció pel fet de 
que estudiosos nacionals i estrangers s’hagueren 
pronunciat al respecte, donant al bust la importància 
que es merexia. Però d’altra banda, no acabava de 
quedar conforme amb les conclusions a què havien 
aplegat els savis. Ibarra insistia en que aquesta 
insatisfacció no es devia al fet que al món científic 
s’haguera rebatut, en general, la seua interpretació 
de l’obra, sinò perquè segons els seus coneixe-
ments, per a jutjar una obra arqueològica calia 
tenir en compte diverses qüestions: l’estil artístic, 
segons els principis estètics, tècnics i artístics; la 
filiació de l’objecte en el lloc on es va trobar; el 
suport material de l’obra; i, per fi, deduir allò que 
representava aquesta. I afirma:
 “No cabe en mí presunción de ninguna 
clase, por cuanto el renombre que ha alcanzado 
de ayer a hoy la obscura loma de La Alcudia, 
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donde se asientan las ruinas de la antigua Illici, 
me compensa en demasía los desvelos y fatigas 
que el árduo estudio del pasado de mi pueblo me 
proporciona. Pero expuestas las opiniones de los 
hombres de ciencia, para que pueda juzgar el lector, 
no puede uno por menos de sentir un gran vacío al 
considerar que en claro, nada hemos podido saber 
respecto a lo que pueda representar ese portentoso 
busto. Todo vaguedades y opiniones no claramente 
expresadas: y es que, más que sentar una opinión, 
se teme perder un nombre, como si la lógica, apli-
cada a las cuestiones artísticas, no fuera la misma 
que aplicada a cualquier otra cuestión, siempre 
inflexible”(19).
 Com a conclusió, Ibarra indica que no 
veu en tot allò que han opinat els experts cap con-
tradicció per a la paternitat greco-romana que ell 
proposava al bust elxà. D’altra banda, també va 
contestar a les crítiques publicades en la premsa 
nacional sobre la venda del bust a un museu estran-
ger. Als comentaris de Félix Montemar, publicats 
a l’Heraldo de Madrid(20) on s’estranyava de que 
el govern espanyol permetera la realització d’ex-
cavacions arqueo-lògiques a delegats estrangers 
que, a més, s’em-portaven fora del país importants 
peces artístiques, Ibarra va publicar una carta on 
puntualitzava la qüestió. D’una banda manifestava 
que cap delegació estrangera havia fet excavacions 
en l’ Alcúdia, on només son germà Aurelià havia 
practicat treballs d’aquests tipus. D’altra banda, 
tornava a indicar que ell mateix havia informat a 
l’Academia de la Historia de Madrid de la troballa 
del bust –per tant les autoritats culturals coneixien 
perfectament l’assumpte– i que l’arqueòleg Pierre 
Paris estava a Elx de manera casual per a veure la 
Festa:
 “Conste pues que a su tiempo se parti-
cipó del descubrimiento a quien correspondía: 
los periódicos de Alicante y de otras provincias 
hablaron del hallazgo y lo que sucede siempre en 
España, hasta tanto no han hablado los periódicos 
extranjeros, poco o nada ha interesado a nuestros 
compatriotas la adquisición de muchos objetos 
que no puede uno por menos de lamentar, vayan a 
enriquecer los museos extrangeros”(21).
 Per últim, hem de dir que mitjançant un 
darrer article d’Ibarra, publicat al butlletí de l’Asso-
ciació Artístico-Arqueològica de Barcelona, sabem 
que el trobament del bust féu que els arqueòlegs 
s’interessaren per l’Alcúdia i, de fet, en juny de 1898 
tornà a visitar el jaciment Pierre Paris, acompanyat 
de Pasqual Serrano i del propi Ibarra. La intenció era 
col·locar una fita en el lloc exacte on s’havia trobat 
el bust(22), però l’exploració dels terrenys pròxims 
a aquest lloc féu possible el trobament fortuit d’un 
fragment escultòric que semblava representar el pit 
d’un guerrer. Ibarra, en l’article esmentat descriu i 
interpreta aquest nou descobriment(23).

III. TREBALLS ARQUEOLÒGICS POSTERIORS

 El descobriment i venda del bust d’Elx               
–Ibarra s’oposà rotundament tota la seua vida a 
l’apel·latiu de Dama d’Elx, que tant havia prosperat– 
va representar, com hem indicat, un moment decisiu 
en la seua activitat arqueològica pel fet que el nom 
d’Illici i les troballes d’antiguitats en l’Alcúdia van 
ser conegudes per tot el mon científic i, fins i tot, 
divulgades a nivell popular. Ja hem vist com uns 
mesos abans del descobriment, Ibarra havia estat 
admés en dos organismes dedicats a l’estudi de 
l’arqueologia. I el 8 de gener de 1898, per media-
ció del seu amic Pierre Paris era també nomenat 
membre corresponent de la Société de Correspon-
dance Hispanique, que tenia seus a Paris, Burdeus 
i Tolosa(24). Al butlletí d’aquesta societat també va 
remetre Ibarra alguns treballs d’investigació.
 Entre les troballes més significatives 
estudiades pel nostre erudit, podem esmentar les 
efectuades en agost de 1899 en la finca elxana 
anomenada “Els Partiorets”, propietat d’Antoni 
Ceva. En aquesta finca s’estaven realitzant algunes 
tasques agrícoles i aparegueren restes d’un mosaic. 
Assabentat Ibarra de manera casual, es presentà 
d’immediat encara que no va poder evitar la des-
trucció parcial de l’obra. En un article publicat en 
el setmanari El Pueblo de Elche, demanava ajuda 
estatal per a protegir els jaciments arqueo-lògics i 
manifestava que el fet que actualment s’estigueren 
plantant magraners en diverses finques –cosa que 
exigia un llaurat més profund que l’habitual– feia 
que aparegueren diferents restes. Avisat l’amo de la 
finca per si apareixien noves restes, a finals d’agost es 
tornà a detectar nous fragments del mosaic. Aquest, 
segons l’estudi efectuat, semblava pertànyer a una 
vil·la romana i vistos els dibuixos i les inscripcions 
que contenia, s’aventurava la seua pertinença a una 
cambra nupcial(25).
 Anys després, en l’agost de l’any 1905, 
Eugene Albertini, adjunt de Pierre Paris, va viatjar 
a Elx per a practicar excavacions a l’Alcúdia. Es 
realitzaren una sèrie de rases profundes i cates 
on es van trobar diferents objectes arqueològics, 
com un cap humà de pedra, diverses monedes, 
ponderals i estils. Especial interés mostrà Albertini 
pels fragments ceràmics localitzats, però aplegà a 
la conclusió de que no era possible establir una 
estatigrafia en el jaciment i que totes les restes 
estaven barrejades, cosa que també confirmava 
l’absència quasi completa de recipients ceràmics 
complets(26). A proposta de Pere Ibarra, s’excavà en 
una zona on havien aparegut restes d’un mosaic i es 
posà de manifest la planta d’una basílica visigoda. 
Amb la premura que el caracteritzava, Ibarra donà 
compte en la premsa provincial del descobriment, 
publicà un dibuix del mosaic trobat i va oferir una 
interpretació de les inscripcions que presentava(27). 
I, a continuació, va preparar un extens estudi que 
va remetre a la Real Academia de la Historia i que 
aquesta publicà en el seu butlletí.
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 En aquesta memòria, Pere Ibarra introduïa 
el tema fent referència a altres troballes arqueo-lò-
giques realitzades a l’Alcúdia d’Elx, com les termes 
o el bust, i recordant que, segons va demostrar el 
seu germà Aurelià, es tractava del solar de l’antiga 
Illici. Així mateix, a banda de descriure minuciosa-
ment la planta de la basílica trobada, va reproduir i 
interpretar tres inscripcions gregues que presentava 
el mosaic i que feien referència a tres zones diferents 
de l’edifici. A partir d’aquestes inscripcions, de la 
bibliografia al respecte i d’altres descobriments 
semblants, el nostre arqueòleg concloïa que devia 
tractar-se d’una basílica bizantina dedicada al culte 
cristià. Per últim, anotava la possibilitat que aquesta 
basílica fóra la seu de l’antic bisbat il·licità que 
s’esmentava en la docu-mentació antiga(28).
 L’estudi, il·lustrat amb una dotzena de 
fotografies, és un bon exemple del treball rigorós 
i científic d’Ibarra i una bona prova de la seua 
preparació acadèmica. Amb un mètode positiu, 
aporta les dades del monument –amb mesures, 
orientació, dibuixos, fotografies, etc.– , realitza 
una minuciosa i detallada descripció i, per fi, amb 
la documentació i bibliografia adequada, aporta una 
possible interpretació de la troballa.
 Aquestes tasques arqueològiques i moltes 
altres de les quals donava compte puntualment a 
la Real Academia de la Historia en unes comuni-
cacions anyals, feren que, finalment, el 8 de gener 
de 1915, per iniciativa dels acadèmics marqués de 
Laurencin, Jerónimo Bécker, Manuel Pérez Villamil 
i Antonio Vives, Pere Ibarra fóra proposat com a 
acadèmic corresponent per la província d’Alacant, 

donat que “ha prestado grandes servicios a la 
ciencia arqueológica y a la histórica con escritos 
y descubrimientos, de los cuales se ha dado buena 
parte a luz en el boletín de nuestra Academia”(29). 
La proposta va ser acceptada en la sessió del 29 
de gener del mateix any i el 3 de febrer li va ser 
comunicat el seu nomenament.
 De tota manera, el fruit més important 
de la tasca arqueològica de Pere Ibarra pot ser fou 
el seu petit museu on, d’una manera ordenada, es 
podia estudiar la història antiga d’Elx. Un museu, 
la importància del qual era reconeguda pels seus 
nombrosos visitants foranis i el destí del qual va 
causar a Ibarra molts disgustos en els últims anys de 
la seua vida, precisament per les poques garanties 
de conservació que li oferien les autoritats locals. 
Un museu que era presidit per una reproducció del 
bust o Dama d’Elx i que malgrat les precaucions del 
nostre personatge per assegurar la seua pervivència, 
cedit a l’Ajuntament de la ciutat uns anys després 
de la seua mort, va desaparèixer com a tal museu. 
Un museu que va perdre una bona part dels seus 
fons enmig de la indiferència dels seus responsables 
polítics i tècnics i que, al nostre parer, mereix un 
estudi detallat(30).
 Davant de tot allò que hem vist, volem 
insistir, d’una banda, en la formació acadèmica i 
pràctica de Pere Ibarra en el camp de l’arqueològia, 
cosa que unida al seu incansable esperit investigador, 
el féu ser un testimoni d’excepció en el trobament 
de la Dama d’Elx. I, d’altra, el seu interés en donar 
a conèixer al món científic, en estudiar i en fer 
estudiar als arqueòlegs més destacats del moment, 

Foto 1. Pere Ibarra al seu Museu –presidit per una reproducció de la Dama d’Elx– en l’any 1932.
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l’escultura íbera de l’Alcúdia, con-vençut de la seua 
importància. La impressionant figura de Pere Ibarra 
es mostra una vegada més com excepcional per a 
la ciutat, no només com a rigorós estudiós del seu 
passat, sinó, allò que és més destacat, com a prota-
gonista directe del seu present i com a constructor 
del seu futur.

NOTES

1. En algunes de les publicacions més recents referides a 
la Dama d’Elx ja es posa de manifest la importància 
del paper jugat per Pere Ibarra en la divulgació de 
la troballa. Vid. Rafael RAMOS FERNANDEZ, La 
Dama de Elche (València, Albatros, 1997), ps. 17-34 
o Ricardo OLMOS i Trinidad TORTOSA (Eds.), La 
Dama de Elche. Lecturas desde la diversidad (Ma-
drid, Agepasa, 1997), ps. 69-90. Tanmateix, en altres 
treballs més polèmics i «menys científics» (on, per 
exemple, es confonen obres d’Aurelià i Pere Ibarra), 
s’acusa indirectament al nostre personatge d’encobrir 
una falsificació: John F. MOFFITT, El caso de la 
Dama de Elche. Crónica de una leyenda (Barcelona, 
Destino, 1996), ps. 235-253.

2. Sobre l’esmentada Escola Superior de Diplomàtica, 
vid. I. PEIRO MARTIN i G. PASAMAR ALZURA, 
La Escuela Superior de Diplomática (Los archive-
ros en la historiografía española contemporánea), 
Madrid, ANABAD, 1996. Insistim en la formació i 
activitat arqueològica de Pere Ibarra –que intentem 
només mostrar en aquest petit treball– perquè en les 
recents publicacions sobre la Dama d’Elx (vid. nota 
1), s’oblida aquest important detall i es presenta al 
nostre personatge, erròniament, com a cronista i 
arxiver municipal d’Elx. De fet, no seria nomenat 
cronista honorífic de la ciutat fins 1908, ni arxiver 
municipal fins 1924.

3. Pere Ibarra, Elche, materiales para su historia (Conca, 
1926), ps. 186-189.

4. Pere Ibarra, Illicitanos, ¡Illici Resurgens!. Elx, Imp. M. 
Rizo, 30 de juliol de 1890 (Arxiu Històric Municipal 
d’Elx [AHME]. Tesoro histórico, vol. II, núm. 629).

5. Pere Ibarra, «Memoria histórico-descriptiva del 
descubrimiento de las Termas en la Alcudia». Una 
còpia es conserva a l’AHME:  Varios de P. Ibarra, 
vol. IV, núm. 23.

6. P. Ibarra, Elche: materiales..., Op. cit., p. 189.

7. P. Ibarra, Autobiografia publicada per la The Hispanic 
Society of America (S.ll.: Alacant, s.d.: 1933),  p. 4. 

8. En la revista d’aquesta societat, va publicar Ibarra 
diverses comunicacions de troballes arqueològiques. 
Per exemple, un mosaic format amb motius geomè-
trics trobat a l’Alcúdia en febrer de 1897 (Revista de 
la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 
Barcelona, abril i juny de 1897, 3, ps. 216-217 i 
octubre-desembre de 1897, 5, ps. 376-381).

9. La misió dels membres corresponents era donar compte 
a l’Institut dels monuments existents i dels descubri-
ments que es feien en els seus respectius països. Segons 

el propi Ibarra,  va remetre a aquest Institut diverses 
comunicacions sobre troballes arqueològiques així 
com un estudi sobre la ceràmica il·licitana.

10. Algunes breus descripcions de la troballa del bust i 
les seues circumstàncies, van ser publicades per Pere 
Ibarra en diverses ocasions. Per exemple, al seu article 
«En el vigésimo aniversario de su hallazgo. Noticia 
tomada de mi diario», Nueva Illice, Elx, 5 d’agost de 
1917. O, també, «El busto de Elche»,  Levante, Elx, 
20 d’octubre de 1925. També R. Ramos –tot seguint 
les paraules de son pare– Alejandro RAMOS FOL-
QUES (La Dama de Elche. Nuevas aportaciones a su 
estudio, Madrid, 1945, ps. 10-18), relata la troballa i 
posterior venda del bust: Op. cit, ps. 22-34.

11. P. Ibarra, «Hallazgo en Illici», La Correspondencia 
Alicantina, Alacant, 8 d’agost de 1897.

12. També va remetre comunicacions i fotografies a la 
Biblioteca Provincial d’Alacant, a l’Acadèmia de Be-
lles Arts de València, així com a l’Institut Arqueològic 
de Berlín i a l’Associació Artístico-Arqueològica de 
Barcelona (aquesta última es va publicar en la revista 
de l’associació del mes d’octubre-desembre, 5, ps. 
392-397). D’igual manera va actuar amb nombro-
sos arqueòlegs nacionals i estrangers que van rebre 
d’Ibarra notícia puntual del trobament i fotografies 
del bust, alhora que el nostre personatge sol·licitava la 
seua opinió al respecte. Així ens ho indica José Ramón 
Mélida al seu article «Busto Ante-Romano descubierto 
en Elche», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Madrid, 10, 1897, ps. 440-445. Cal indicar que aquest 
autor manifestava que la interpretació d’Ibarra era 
errònia i els seus comentaris hijos del entusiasmo, 
pero desencaminados. Per la seua banda, Mélida 
considerava l’obra d’origen grec-púnic.

13. Pierre Paris, nascut en l’any 1859, era catedràtic 
d’arqueologia i història de l’art en la Universitat de 
Burdeus i director del museu municipal d’aquesta 
ciutat. També va  dirigir el Butlletin Hispanique i, 
posteriorment, va ser responsable de l’Escola d’Es-
tudis Superiors hispànics a Madrid.

14. Aquestes circumstàncies i les que van envoltar la 
compra del bust per mediació de P. Paris, les relata 
ell mateix en el seu escrit «Buste espagnol de style 
gréco-asiatique trouvé a Elche (Musée de Louvre)» 
(Monuments et Mémoires, Académie des Inscriptios 
et Belles Lettres, Paris, fascicle 10 del vol. IV, 1898). 

15. E. Hübner, Autores escogidos. Crónica de l’Institut 
Arqueològic Imperial d’Alemanya, vol. XIII, gener 
de 1899. p. 107.

16. El propi Pere Ibarra, a la mort del doctor Campello, 
va defensar l’actuació del metge elxà, indicant que 
la seua intenció era donar al bust un lloc on puguera 
ser vist i estudiat pel món científic. (P. Ibarra, «Un 
recuerdo», El Liberal, Murcia, 7 de juny de 1904).

17. Reproduït per A. Ramos Folqués, La Dama…, Op. 
cit.,  1945, p. 13. (Cal assenyalar que els volums 
manuscrits de les Efemérides illicitanas –una mena 
de diari d’Ibarra iniciat en 1870– en l’actualitat es 
donen per «il·localitzables»).
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18. Pere Ibarra, «Arte greco-romano»,  La Corresponden-
cia Alicantina, Alacant, 14 i 15 de desembre de 1897.

19. Pere Ibarra reprodueix les conclusions de la seua 
memòria sobre el bust d’Elx en l’article, «El busto 
de Elche», Arquitectura y Construcción, Barcelona, 
maig de 1903, ps. 148-151. 

20. Félix de Montemar, «Carta a Juan Facundo Riaño», 
Heraldo de Madrid, Madrid, 27 d’octubre de 1897.

21. Pere Ibarra, «Sobre el arte español», El País, Madrid, 
8 de novembre de 1897. Membres de l’Academia 
de la Historia defensaren indirectament  Ibarra en 
manifestar que la protecció de les obres artístiques 
devia còrrer a càrrec de l’estat i no dels particulars, 
ja que això seria «exigir un patriotismo rayano en 
heroismo al cual ninguno estamos obligados y sí 
obligados los primeros serían los representantes de la 
nación: luego si aquellas obras logran encontrar un 
buen pastor en el extranjero, tienen que quedarse allí, 
por que aquí no se les ha dado carta de naturaleza» 
(Pedro Gascón de Gotor, El Liberal, Madrid, 11 de 
novembre de 1897).

22. Aquesta fita era un fragment de columna trobada 
també a l’Alcúdia on Ibarra hauria de gravar una 
inscripció al·lusiva. I encara que a instàncies del nostre 
personatge el professor Hübner va enviar un projecte 
d’inscripció que dia «D-IV-M-AVG-/A-MDCCCX-
CVII/HIC-REPERTA-EST/PROTOME-MVLIE-
RIS-IBERAE/EXIMIVM-ARTISANTIQVAE-OP-
VS/SERVATVM-PARISIIS-IN-MVSEO-PVBLICO/
CVRANTE/PETRO-IBARRA-RVIZ/ARCHIVA-
RIO-ILICITANO» (P. Ibarra, Elche: materiales…, 
Op. cit., p. 206), aquesta, per raons que desconeixem, 
sembla que no aplegà a col·locar-se.

23. P. Ibarra, «Illici: Nuevo hallazgo», Revista de la 
Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 
Barcelona, gener-febrer de 1899, p. 49.

24. Cal indicar que l’amistat entre Pere Ibarra i Pierre Paris 
i el fet que l’estança a Elx de l’arqueòleg francés es 
produïra per mediació d’Ibarra, provocà que en alguns 
sectors de la població es culpara a Pere Ibarra durant 
molts anys de la venda de la Dama d’Elx (Vid. J. y 
A., «Gozo por el Busto. A la memoria de D. Pedro 
Ibarra y Ruiz», Festa d’Elig, Elx, 1942, s.p.). El propi 
Ibarra va desmentir aquesta atribució: «Protesto desde 
aquí la gratuita cuanto infundada opinión de los que 
me creen causante de la exportación de tan singular 
maravilla: Ibarra» (Tesorillo Arqueològico illicitano, 
Alacant, Imp. Lucentum, s.d. [1926], p. 6.

25. Pere Ibarra, «Nuevos descubrimientos en las ruinas 
de Illici», El Pueblo de Elche, Elx, 27 d’agost i 3 de 
setembre de 1899.

26. Albertini donà compte d’aquestes excavacions al seu 
treball «Fouilles d’Elche», Bulletin Hispanique, Bur-
deos, octubre-desembre de 1906 i gener-març de 1907.

27. Pere Ibarra, «Arqueología cristiana. Descubrimiento 
en Elche», El Liberal, Múrcia, 20 de setembre de 1905.

28. P. Ibarra, «Antigua basílica de Elche», Boletín de la 
Real Academia de la Historia, Madrid, vol. XLIX, 
juliol de 1906, ps. 119-132.

29. Arxiu de la Real Academia de la Historia de Madrid. 
Expedient de Pere Ibarra, documents 1 i 3.

30. Un inventari del contingut del museu –amb nombroses 
fotografies–, va ser publicat pel nostre autor al seu 
llibre Elche: materiales…, Op. cit., ps. 1-143.


