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Seqüència 2.- Helicòpter Ext-Dia.

P. P. de Calendura. El martell colpeja en la campa-
na. Traveling retro que ens descobreix la ciutat fins 
situar-se sobre un hort de palmeres. Encadenat a:

DAMA D’ELX.- (veu en “off”) Eren les deu del 
matí del dia quatre d’agost de mil huit-cents 
noranta-set. Una llum blanca, enlluernadora, 
aclaparava el paisatge, aleshores ocorregué 
que…

Seqüència 3.- 1897 Jaciment de l’Alcudia, Ext-
Dia.

P. P. del ulls de la Dama que van apareixent darrere 
l’arena que les mans d’un jove retiren apressada-
ment. Traveling retro fins descobrir el bust sencer 
semisoterrat en l’arena. El jove, que amb tant 
d’interés retirava l’arena del rostre de la Dama, 
s’alça i crida un grup d’hòmens que es trovaba 
esmorzant a l’ombra d’un garrofer:

MANOLICO.- Correu! Veniu! Mireu el que ha 
aparegut!

El grup no sembla prestar-li gaire atenció. El jove 
Campello s’ajup de bell nou i ara retira amb deli-
cadessa uns grans d’arena que s’havien quedat a 
les galtes de la Dama. Llurs esguards es creuen. 
Campello, sense deixar de mirar la que acaba de 
aparéixer. s’adreça de nou als hòmens.

MANOLICO.- Però, xè, veniu! Aquí hi ha una 
dona de pedra.

El capatàs interromp l’esmorzar.

A. GALIANA.- Vinga, acabeu d’esmorzar que 
encara queda molta faena. Tu, Macià ves a 
vore què és el que ha trobat el xiquet. Deu 
ser una d’eixes pedres que tant li agraden 
al metge.

Antoni Macià, de molt mala gana, es dirigeix cap 
al lloc de la troballa on Campello segueix absort 
contemplant la Dama.
Els ulls de la Dama, tants anys a fosques, intenten 
obrir-se a la llum. La Dama passeja el seu esguard 
borrós pel cos del seu descobridor. Tot és nou per 
a ella, fins i tot el paisatge. Macià arriba a la vora 
del ribàs i d’allí estant s’adreça a Campello.

A. MACIÀ.- A vore, Manolico, dona’m el que 
has trobat.

MANOLICO.- No puc, és molt gran.

Macià, tot remugant, baixa pel ribàs fins situar-se 
junt a Campello.

MANOLICO.- Mire, veritat que és bonica?

Macià es queda contemplant-la una estona i per 
fi s’apropa al bust i comença a retirar la resta 
d’arena, que el segueix cobrint, fins que tot ell 
queda al descobert.

A. MACIÀ.- Galiana i vosaltres, veniu! Té raó el 
xiquet.

La Dama contempla amb estupor la gent que té 
davant els seus ulls.
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VEU DE LA DAMA.- Quina gent més estranya. 
No entenc el que diuen i jo juraria que no 
m’he mogut d’aquí des que m’amagaren.

Galiana i la resta dels hòmens arriba al lloc on és 
la Dama. La seua sorpresa és semblant a la que 
l’han contemplada ans. El capatàs, molt en el seu 
paper, es fa càrrec de la situació i després d’un 
intent infructuós d’alçar-la del sòl s’adreça als 
seus hòmens.

A. GALIANA.- (adreçant-se al pare de Manolico) 
Campello, dus-te el carretó; i tu, Macià, ves 
al poble i deixes l’encàrrec a casa del metge 
que se’n vinga quan puga. I vosaltres, au! 
que hui no ens guanyem el jornal!

La reunió es dispersa. Junt a la Dama només s’hi 
queden Manolico i Galiana.

MANOLICO.- Com devia dir-se esta dona?
A. GALIANA.- Veges tu a saber.

Galiana comença a enrotllar un cigarret. Manolico 
s’esseu junt al bust i el mira de reüll.

MANOLICO.- (per a ell) Estic segur que és una 
reina mora.

DAMA D’ELX.- El sol i estes olors… com els he 
deixat a faltar!

Seqüència 4.- Museu Arqueològic Nacional, 
Int-Dia.

La Dama en la seua urna de cristall presideix la 
sala d’arqueologia ibèrica.

DAMA D’ELX.- (amb un sospir) I que poc vaig 
gaudir d’ells!

Seqüència 5.- 1897 Jaciment de l’Alcúdia, Ext-
Dia.

Els Campello, pare i fill, carreguen en un carretó 
el bust i es dirigeixen cap a casa.

VEU DE LA DAMA.- A mesura que em portaven 
fins a no sé quin lloc, el paisatge se m’anà 
fent cada volta més familiar. Els records 
començaren a fluir a la meua ment…

Seqüència 6.- 500 anys abans de Crist. Poblat 
iber d’Elx.

Descripció, a través de les restes arqueològiques, de 
tot allò relatiu al món ibèric a l’època de la Dama.

Seqüència 7.- Dunes de la Marina, Ext-Dia.

Dos guerrers ibèrics s’afanyen a introduir arena en 
uns recipients adequats. Acabada aquesta faena, 

munten als seus cavalls i emprenen veloç galop 
cap al seu poblat.

Seqüència 8.- Ext. Temple. Camí de terra. Murall 
Ibera. Ext.

Unes mans prenen la Dama del seu pedestal i la 
dipositen sobre uns baiards preparats a tal fi. Els 
portadors, sense esperar cap altra indicació, empre-
nen una marxa ràpida cap a un indret predeterminat. 
L’estat d’exitació és evident en els hòmens que, de 
tant en tant, dirigeixen l’esguard cap arrere. De 
la llunyania arriben remors d’hòmens armats. Els 
portadors acceleren el pas fins arribar al lloc de 
la muralla on s’ha preparat l’indret adequat per 
a amagar-hi la Dama. Dos sacerdots esperen els 
portadors. Gairebé simultàniament fan llur aparició 
els soldats a cavall que avien acudit a la platja per 
tal de replegar-hi arena. Ràpidament i amb molta 
cura dipositen la Dama en l’habitacle. Un dels 
portadors pren el sac d’arena que li allarguen. 
Una pluja d’arena daurada cau sobre el bust que 
va desapareixent a poc a poc. La remor ha anat 
transformant-se en un soroll ensordidor que anuncia 
una immediata tragèdia.

Seqüència 9.- Helicòpter. Ext-Dia.

Un brusc silenci marca la transició. El vol rasant so-
bre els camps erms ens mostra l’abast del dasastre.

Seqüència 10.- Museu Arqueològic Nacional, 
Int-Dia.

P. P. dels ulls de la Dama.

DAMA D’ELX.- Les guerres que assolaven la 
nostra regió havien arribat al nostre poble. 
La destrucció en fou total. Gràcies a l’esforç 
d’aquells fidels vaig poder sobreviure, però 
l’atac inesperat impedí que altres foren 
amagades i el seu destí fou molt més tràgic 
que el meu.

Seqüència 11.- Magatzem del Museu Arqueològic 
de l’Alcúdia, Int-Dia.

Nombrosos fragments d’escultures s’alineen a les 
prestatgeries.

DAMA D’ELX.- (veu en “off”) Destrossades per 
la ira d’aquells bàrbars, serviren per em-
pedrar els seus camins, i sobre les cendres 
dels nostres temples, de les nostres cases, 
construïren llur ciutat.

Seqüència 12.- Helicòpter. Ext-Dia.

Vol sobre el mar. Ens anem apropant lentament 
a terra.
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Seqüència 13.- (No hi és al guió original).

Seqüència 14.- Casa de camp i camí. Ext-Dia.

A la porxada, sobre una taula, la Dama descansa 
del seu curt viatge. Manolico continua mirant el 
seu descobriment i va envoltant-la lentament. Pel 
caminal apareix la tartana del Dr. Campello. El seu 
soroll alerta al capatàs Galiana, que ix de la casa 
a rebre al doctor, el qual, sense gairebé deixae que 
es detinga el vehicle, baixa.

A. GALIANA.- Bon dia Don Manuel.
DR. CAMPELLO.- Bon dia Galiana. On es troba 

això tan important que heu descobert?
A. GALIANA.- L’hem posat allí, a la porxada, 

damunt la taula.

El Dr. Campello i Galiana recorren els pocs metres 
que els separen de la porxada durant la conversa. 
El doctor s’atura enfront del bust i el contempla 
amb deteniment.

DR. CAMPELLO.- (adreçant-se a Manolico) L’has 
trobada tu?

MANOLICO.- Sí, senyor. És una reina mora, 
veritat?

A. GALIANA.- No digues ximpleses. Tu que en 
saps d’això?

DR. CAMPELLO.- Bé, ja tindrem temps de vore 
qui és i què significa. Ara el que hem de fer 
és portar-la a Elx.

 (Adreçant-se al tartaner). Pasqual, vols fer 
el favor d’ajudar a Galiana?

Galiana i Pasqual agafen el bust i es dirigeixen 
cap a la tartana amb ell.

A. GALIANA.- A qui de veritat li hauria agradat 
trobar-la és a Don Aureliano, que en pau 
descanse.

DR. CAMPELLO.- En això tens raó Galiana. Per 
a mon sogre haguera sigut una gran alegria.

 (Tornant a dirigir la maniobra del trasllat 
del bust). Poseu-la al seient de darrere i jo 
aniré aguantant-la perquè no caiga.

A. GALIANA.- Manolico, puja a la tartana i ens 
ajudaràs des de dintre.

Manolico s’introdueix a l’interior de la tartana i 
ajuda a col·locar el bust sobre un dels seients late-
rals. El Dr. Campello puja a la tartana i s’acomoda 
junt a la Dama.

DR. CAMPELLO.- (mentre puja i s’acomoda) 
Vinga, Pasqual, que tinc molta pressa.

MANOLICO.- (pujat a l’estrep) Vol vosté que 
l’acompanye? Puc ajudar-lo a aguantar la 
reina mora.

DR. CAMPELLO.- (pasant el braç per damunt del 
bust) No, no cal. Moltes gràcies.

La tartana es posa en marxa. Manolico, encara a 
l’estrep, s’adreça de nou al Dr. Campello.

MANOLICO.- Em deixarà vosté anar a vore-la.
DR. CAMPELLO.- Quan vulgues, fill.

Manolico es deixa caure de l’estrep mentre la tarta-
na segueix la seua marxa pel caminal de palmeres.

Seqüència 15.- Museu Arqueològic Nacional. 
Int-Dia.

DAMA D’ELX.- No podia imaginar-me que eixe 
viatge anava a ser un viatge sense retorn. 
A penes unes hores deprés d’haver tornat 
a veure la llum m’allunyaven del lloc que 
em viu nàixer.

Seqüència 16.- Int. tartana. Camins entre pal-
meres. Carrers d’Elx. Int-Ext-Dia.

El Dr. Campello aguanta amb fermesa el bust 
mentre la tartana prossegueix la seua marxa. Un 
mòn, fins ara desconegut per a ella, desfila davant 
els ulls de la Dama.

DAMA D’ELX.- (veu en “off”) Arbres que no 
havia vist mai; gents que s’assemblaven a 
les meues, però alhora tan distintes; i eixes 
cases tan enormes… Tot allò em produïa 
un gran recel. Només la mà d’aquell home, 
que em subjectava, em donava confiança.

La tartana que transporta la Dama i el Dr. Campello 
ha continuat el seu recorregut. Davant els ulls de la 

Figura 1. Seqüència de la troballa de la Dama.
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Dama van desfilant horts de palmeres, magraners en 
flor, hòmens que, asseguts a llur banc, fan soles de 
cànem, dones, xiquets que juguen a les replacetes.

Seqüència 17.- Escala de la casa del Dr. Campello.

Un criat de la casa, ajudat per Pasqual el tartaner, 
davant l’atenta mirada del Dr. Campello, pugen –no 
sense esforç– el bust per l’escala de la casa. Una 
criada, que ha eixit en sentir la remor, és requerida 
pel Dr. Campello.

DR. CAMPELLO.- Pepica, mira si trobes alguna 
cosa on puguem col·locar això, i ho portes 
al saló. I afanya’t, que pesa molt!

La criada ix corrent a fer l’encàrrec del Dr. Cam-
pello. Aquest, en veure que les forces dels hòmens 
comencen a flaquejar, els anima.

DR. CAMPELLO.- Vinga, que ja queda poc!

Seqüència 18.- Sala del Dr. Campello. Int-Dia.

El Dr. Campello i els hòmens que transporten el bust 
arriben a la sala alhora que la criada i la infermera 
del doctor. Entre totes dues porten un pedestal.

INFERMERA.- Doctor, on posem el pedestal?
DR. CAMPELLO.- (indicant el centre de la sala) 

Deixeu-lo allí mateix i vosaltres col·loqueu 
damunt el bust, però amb molta cura, que 
no caiga.

L’operació es realitza sense cap entrebanc.

DR. CAMPELLO.- (adreçant-se a tots els presents) 
Que vos sembla? Vos agrada?

PEPICA.- A mi m’agrada molt. És una reina mora?
DR. CAMPELLO.- Has dit la mateixa cosa que 

Manolico. Hauré de pensar que teniu raó…
INFERMERA.- (interrompent-los) Doctor, tenim 

la consulta plena de gent.
DR. CAMPELLO.- Tens raó. Baixa que de seguida 

comencem. (Adresant-se a Pasqual) Camí 
de ta casa, passa’t per la de Pere Ibarra i li 
dius que vull veure’l esta nit mateixa.

L’eixida de la infermera coincideix amb l’arribada 
a la sala de Donya Assumpció, la muller del Dr. 
Campello que en observar la seua presència s’hi 
dirigeix, sense deixar de parlar amb Pasqual.

INFERMERA.- Bona vesprada, Donya Assumpció.
DONYA ASSUMPCIÓ.- Bona vesprada, Paquita.
DR. CAMPELLO.- (eixint a l’encontre de la seua 

dona) Mira, Assun, mira el que em trobat 
a l’Alcúdia.

El doctor agafa la mà de la seua dona i la porta 
fins al bust. Encara s’hi troben Pasqual, Pepica la 

criada i el criat contemplant el bust.

DR. CAMPELLO.- (als tres) No teniu res a fer? 
Vinga, cadascú a la seua faena! (Adreçant-se 
a la infermera que el mira amb retret de la 
porta estant) Paquita, de veritat, dins trenta 
segons sóc en la consulta. Ja pots fer passar 
el primer. (A la criada) Pepica, porta un 
plomall i passa-li’l, que pareix que té pols.

Ixen tots de la sala. Es queda tot sol el matrimoni.

DR. CAMPELLO.- Has vist quina meravella?
DONYA ASSUMPCIÓ.- Sí, és un bust preciós. Però 

no t’entretingues més que si puja Paquita et 
baixarà d’una orella.

Assumpció acompaya son marit a la porta. Aquest 
s’acomiada d’ella amb un bes en el front.

DONYA ASSUMPCIÓ.- (Amb un lleuger to de 
reprotxe) Vinga, no t’entretingues més.

Assumpció espenta lleugerament son marit, tanca 
la porta i es dirigeix cap al bust.

DONYA ASSUMPCIÓ.- Que bonica que ets tu.

Assumpció es queda una estona contemplant el bust. 
El record de son pare es fa cada volta més present.

DONYA ASSUMPCIÓ.- Com li haguera agradat a 
mon pare haver-te conegut… (amb emoció 
continguda) T’havia somiat tantes voltes!

Acarona suaument el rostre de la Dama i, amb 
determinació, es dirigeix cap a un armari que és 
al seu darrere. L’obri i ens descobreix una petita 
capella presidida pel cuadre de la Mare de Déu de 
la Assumpció. Hi encén dos ciris i s’agenolla a resar.

DAMA D’ELX.- Quina deessa deu ser a qui també 
li fan ofrenes?

Seqüència 19.- Sala de la casa del Dr. Campello. 
Int-Dia.

Els ciris de la capelleta segueixen lluint il·luminant 
suaument el bust. El Dr. Campello, acompanyat de 
son oncle Pere Ibarra, l’arxiver municipal, entra 
a la sala.

DR. CAMPELLO.- Aquí el tens. Perico, com veuràs, 
no he exagerat.

Pere Ibarra no és capaç d’articular cap paraula. 
Mira i remira el bust amb atenció. El Dr. Campello 
contempla amb satisfacció l’impacte que el bust ha 
causat en son oncle.

PERE IBARRA.- Meravellós. Per ara només puc 
dir això: meravellós…
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Seqüència 20.- Porta de la casa del Dr. Campello 
a la Glorieta. Ext-Dia.

Un nombrós grup de curiosos s’arremolina davant 
la casa del Dr. Campello. El portal es troba deci-
didament defensat per Pepica la criada.

PEPICA.- No sé el que vos deuen haver dit, però 
aquí dintre no hi ha res a vore i, a més, hui 
el metge no passa consulta, així que vinga, 
fora, deixeu la porta lliure…

Tot coincidint amb les últimes paraules de Pepica, 
dues elegants senyoretes han aconseguit arribar 
fins a la porta. Pepica les reconeix i els permet el 
pas immediatament.

PEPICA.- …i deixeu passar, no vegeu que són de 
la casa? (a les senyoretes) Passen, passen 
vostés. Ja veuran quina cosa més preciosa! 
(impedint el pas a un grup de xiquets que, 
tot aprofitant l’ocasió, volien esquitlar-se) 
A vore si he de traure la granera!

Seqüència 21.- Sala de la casa del Dr. Campello. 
Int-Dia.

La sala es troba abarrotada de visites que són 
ateses pels amfitrions amb la col·laboració de Pere 
Ibarra. Tots els comentaris giren al voltant del bust 
que, des del centre de la sala, presideix la reunió. 
Una criada circula entre els invitats tot oferint-los 
aigua llimó i orxata. Les senyoretes que vérem al 
portal fan llur aparició. Donya Assumpció, en 
adonar-se de llur presència, acudeix a rebre-les i 
les condueix, no sense esforç, fins al bust. El Dr. 
Campello i el seu oncle dialoguen amb un grup 
d’invitats, entre els quals es troben l’alcalde i el 
capità de la Guàrdia Civil.

DR. CAMPELLO.- Açò no pot seguir així. Portem 
cinc dies amb la casa plena de gent a totes 
hores. Van a tornar-nos bojos. L’única cosa 
que se m’ocorre és exposar-la al balcó perquè 
puga veure-la tot el mòn.

PERE IBARRA.- Trobe que és una idea estupenda, 
si li sembla a l’alcalde, és clar.

Al grup de Donya Assumpció se li han unit dos 
sacerdots.

DONYA ASSUMPCIÓ.- I a vostés, pares, que es 
sembla esta escultura?

SACERDOT.- Hem de reconéixer que és molt 
bonica, però he de advertir-vos, filles, que 
davant estes escultures paganes cal adoptar 
moltes precaucions perquè en una distracció 
podem caure en la idolatria.

Seqüència 22.- Fatxada de la casa del Dr. Cam-
pello a la Glorieta. Ext-Dia.

Uns obrers acaben de col·locar unes fulles de pal-
meres formant un arc a la porta del balcó central de 
la casa. Un nombrós públic comença a reunir-se al 
peu del balcó. Pepica, ajudada per un dels obrers, 
col·loca el pedestal sobre el que serà exhibit el bust. 
La gent segueix afluint a la Glorieta. Per fi fa la 
seua aparició el bust a les mans del Dr. Campello 
i de Pere Ibarra. La gentada aplaudeix. A la plaça 
els comentaris pugen de to. Entre els assistents hi 
ha un espectador d’excepció: Manolico, el seu 
descobridor, que contempla la seua “Reina Mora”.

DAMA D’ELX.- Açò em recorda d’altres moments 
igualment feliços.

Seqüència 23.- Fatxada de Sta. Maria. Carrer 
Major de la Vila. Int-Ext ermita de St. Sebastià 
Ext-Int-Dia.

En Pere Ibarra acompanya Monsieur Pierre Paris, 
que es protegeix dels rigors del sol amb un pa-
raigües. Tots dos caminen en silenci. Ibarra està 
nerviós. Mira amb insistència el seu acompanyant 
tot intentant dir-li alguna cosa, però no aconsegueix 
decidir-se.

PIERRE PARIS.- ¿Me decía usted algo?
PERE IBARRA.- (com sorprés cometent una falta) 

No, no decía nada… pero sí, lo cierto es que 
quería enseñarle esto.

Figura 2. Dos personatjes de la pel·licula.
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Ibarra atura la marxa i es trau de la butxaca una 
fotografia que mostra a Monsieur Paris.

PERE IBARRA.- ¿Qué le parece?
PIERRE PARIS.- ¿Y…? ¿De dónde es este busto?
PERE IBARRA.- De la Alcudia.
PIERRE PARIS.- ¿Lo encontró usted?
PERE IBARRA.- No, no. Fue un hallazgo casual. 

Hace unos días, el día cuatro, hace exacta-
mente una semana.

PIERRE PARIS.- (que no deixa de mirar la fotogra-
fia) Y ¿Dónde se encuentra ahora el original?

PERE IBARRA.- En casa del Dr. Campello. Si usted 
quiere, podemos ir esta misma tarde a verlo.

PIERRE PARIS.- Iba a pedírselo, pero… (tornant-li 
la foto) ¿No será una molestia para el doctor?

PERE IBARRA.- No, de ninguna manera. Estará 
encantado de recibirlo.

Tot conversant, els dos cavallers han arribat fins 
a la porta de l’ermita de St. Sebastià. Callen. La 
“joïà” es troba en el seu màxim esplendor. Fins i 
tot “l’Àngel” i “la Maria” han interromput llurs 
jocs al carrer. El mestre de capella interromp el 
cant per tal de corregir-ne algun defecte.

PERE IBARRA.- (adreçant-se a un dels xiquets 
que jugaven a la porta) Cantes tu enguany?

EL XIQUET.- (orgullosament) Jo faig la Maria.
XIQUET 2.- I jo sóc l’Àngel.
PERE IBARRA.- Doncs vejam si mireu de fer-ho 

bé. Este senyor ha vingut de molt lluny per 
sentir-vos cantar. Adéu! (tornant a caminar). 
Perdone, Monsieur Paris, les preguntaba a 
estos niños cuáles eran sus…

MONSIEUR PARIS.- (tot interrompent-lo) Es 
usted el que debe disculparme por no hablar 
su lengua. Le prometo que en mi próxima 
visita…

Seqüència 24.- Sala de la casa del Dr. Campello. 
Int-Dia.

En presència de sa neboda, Pere Ibarra exposa, 
amb autèntica passió, les seues teories sobre allò 
que el bust representa a M. Paris, que roman més 
atent contemplant-lo que no pas a la peroració 
del seu amic.

PERE IBARRA.- Fíjese en este admirable busto. 
Una mujer cubierta con un gran manto, 
tocada con una opulenta mitra, estos pesa-
dos collares adornándole el pecho. Y esas 
enormes ruedas que enmarcan su rostro y 
cubren sus orejas son, sin duda, una repre-
sentación simbólica de las del carro de la 
divinidad que representa: Apolo. ¡La obra 
maestra del arte romano hallado en Elche!

M. PARIS.- (sense voluntat depolemitzar) Intere-
sante, pero muy discutible esta teoría suya. 
Ya hablaremos de ello. (Prosseguint el seu 

minuciós estudi del bust) ¿Seguramente ya 
habrá ud. informado del descubrimiento?

PERE IBARRA.- Naturalmente. Ya he informado 
a nuestro común amigo Emil Hübner a D. 
Juan de Dios de la Rada y a usted mismo, 
pero usted debió de cruzarse en el camino 
con la carta que le remití…

M. PARIS.- Y ¿Ha recibido alguna respuesta?
PERE IBARRA.- No ¿Debería haberla tenido?
M. PARIS.- Si alguno de ellos estuviese interesado 

en adquirir la pieza tal vez…
A. IBARRA.- (interrompent-los) A mi no m’agra-

daria desprendre-me’n.
PERE IBARRA.- (enèrgicament) ¡Naturalment! 

Sense cap dupte aquesta meravella ha de 
romandre a Elx. A més, després de la des-
agradable experiència de ton pare no crec 
que vos hagen quedat moltes ganes de tractar 
amb museus.

M. PARIS.- (que està al tant del problema) ¡Oh 
si! Pero hay museos y museos. No creo que 
el museo del Louvre haya devuelto jamas 
una letra.

DONYA ASSUMPCIÓ.- Sí, aquest podria ser un 
dels motius per a no desprendre’m d’ella, 
però el meu interés a conservar-la no té res 
a veure amb aquell desgraciat assumpte, 
però les raons per les quals no m’agradaria 
fer-ho són perquè m’ha captivat i perquè tinc 
la certesa que si mon pare l’haguera vista, 
tampoc se n’hauria després. (Canviant d’as-
sumpte i indicant-los el seient) Els agradaria 
prendre un refresc?

M. PARIS.- Muchisimas gracias señora, pero no 
quiero causarle más molestias. Con su 
permiso me retiro pues todavía tengo que 
atender un asunto que no admite demora. 
Solamente quisiera rogarle me permitiese 
volver a contemplar el busto.

A. IBARRA.- Quan vulga. Sempre serà ben rebut 
en aquesta casa.

M. PARIS.- Transmita a su esposo mis saludos.
PEDRO IBARRA.- Fins després neboda. Cuando 

ud. quiera, profesor.

Tots dos hòmens abandonen el saló on queden a 
soles i front a front les dos dones.

Seqüència 25.- Escala de la casa del Dr. Cam-
pello. Int-Dia.

M. Paris i el seu amic Pere Ibarra agafen del pen-
jador els barrets, paraigües i bastons i s’adrecen, 
baixant l’escala, fins al carrer.

M. PARIS.- Tiene ud. una sobrina encantadora y 
al que ardo en deseos de conocer es al Dr. 
Campello.

PERE IBARRA.- Es un hombre excepcional, 
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admirado profesional-
mente y lo que es más 
importante, querido y 
respetado por todo el 
mundo. Un auténtico 
apóstol de la medicina.

M. PARIS.- ( tornant a 
l’a-ssumpte que l’in-
tere-ssa) Si no es in-
discreción me gustaría 
conocer cómo llegó la 
colección de su herma-
no al Museo Arqueoló-
gico Nacional.

PERE IBARRA.- En absoluto, 
es una historia que ya es del do-
minio público. La colección, 
que con tantos esfuerzos había logrado reunir fue la 
dote que llevó Asunción a su boda con el encargo 
de que, a su muerte, la donase o vendiese al Museo 
Arqueológico Nacional…

Seqüència 26.- Retrat de D. Aurelià Ibarra.- 
Retrat de D. Juan de Dios de la Rada.- Museu 
Arqueològic Nacional (Col·lecció Ibarra) Real 
Acadèmia de la Historia (Quadres o gravats 
d’alguna sessió de l’Acadèmia). Periòdic “El 
Liberal” d’Alacant del 18 de Març de 1891. 
Retrat de D. Juan de Villana (Ateneo de Madrid).

PERE IBARRA.- (veu en “off”) …Conocedor 
del asunto nuestro amigo Juan de Dios de 
la Rada propuso en la Real Academia de la 
Historia que se adquiriese la colección para 
trasladarla al Museo Arqueológico Nacional 
evitando, de esa manera, su posible salida 
de España, y en el mes de mayo de 1891, 
hace ya más de seis años vino, acompañado 
de D. Juan de Villana, para formalizar el 
contrato y hacerse cargo de la colección. El 
Dr. Campello aceptó que el pago se reali-
zase por medio de tres letras de cambio, la 
última de las cuales vencía días atrás y ha 
sido devuelta causándoles a mis parientes, 
un grave quebranto.

Descripció de la col·lecció Ibarra al Museu Ar-
queològic Nacional.

Seqüència 27.- Hort del Cura. Ext-Dia.

El matrimoni Campello, en companyia de M. Pa-
ris i Pere Ibarra passejen pels jardins. Al fons, la 
Palmera Imperial.

M. PARIS.- (tossudament) ¿Pero se ha parado a 
pensar en la importancia que cobrará Elche 
cuando esté expuesto, con todos los hono-
res, en el Louvre? ¿Se imagina su nombre 

colocado en el pedestal que lo sustente?
DR. CAMPELLO.- No insista Sr. Paris, no insista. 

Estoy firmemente decidido a no desprender-
me del busto.

M. PARIS.- (mantenint el seu discurs) ¿No le inte-
resa saber lo que estaría dispuesto a ofrecer 
el Louvre?

Assumpció, que va davant amb son oncle Pere, 
s’atura interessada pel que diu M. Paris.

A. IBARRA.- (tot dissimulant l’interés que les pa-
raules de M. Paris li estan causant, s’adreça 
al seu oncle com en broma) I quant pensa 
vosté que podria valdre?

M. PARIS.- (sense permetre que Pere li contestara 
i traent ràpidament un telegrama d’una bu-
tjaca) Tenga Dr. He recibido instrucciones 
de ofrecerle hasta 4.000 francos y eso es lo 
que le ofrezco.

Els tres creuen les mirades amb silenci que és 
interromput per la veu de M. Paris.

M. PARIS.- (veu en “off”) Le puedo asegurar que 
los cobrará al contado, en francos y antes 
de ocho días.

El Dr. que te a les mans el telegrama se’l torna i 
repren la marxa donant-li ara el braç a la seua dona.

DR. CAMPELLO.- (després de caminar uns passos 
en silenci) Mañana hablaremos.

Seqüència 28.- Sala de la casa del Dr. Campello. 
Int-Dia.

En una sala xiquica M. Paris, en manegues de 
camisa, està preparant l’embalatge del bust. Dos 
grans caixons al centre de l’habitatge. El matrimoni 
Campello mira amb atenció, M. Paris plena amb 
cotó el fons del més petit i una vegada realitzada 

Figura 3. Seqüència a l'interior de la casa del Dr. Campello, en 
relitat, la Calahorra.
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Figura 4. Decorat de la fasana de la casa del Dr. Campello.

l’operació l’introdueix en el més gran amb l’ajuda 
del Dr. que amablement s’acosta.

M. PARIS.- (mentre es dirigeix cap al lloc on, 
damunt del seu pedestal, espera el bust) 
El hueco entre los dos cajones lo rellenaré 
de serrín. Confío que esta protección sea 
suficiente y viaje cómodamente hasta París. 

(Per la dificultat que representa el trasllat 
del bust fins al caixó) ¿Podría pedir la ayuda 
de algún criado?

DR. CAMPELLO.- Yo mismo le ayudaré.

Amb evident esforç traslladen el bust fins el caixó. 
Per la porta que dona a l’escala ha aparegut Ma-
nolico vestit de festa i s’ha col·locat al costat de 
Donya Assumpció.

A. IBARRA.- Què fas tu aquí?
MANOLICO.- He vingut a vore-la.
A. IBARRA.- (estranyada) A mi?
MANOLICO.- A vosté no. He vingut a vore a la 

Reina Mora. D. Manuel em digué que podia 
vindre quan vuiguera.

Assumpció ha deixat de prestar atenció a Manolico i 
ha anat a col·locar-se junt al seu marit, que segueix 
contemplant la meticulositat amb la que M. Paris 
està protegint amb cotó el bust.

MANOLICO.- (que també ha anat apropant-se 
tímidament fins el grup) És veritat que se 
l’emporten?

DR. CAMPELLO.- (tot mirant a la seua dona) Sí 
Manolico, se l’emporten.

M. PARIS.- (adonant-se que l’entrada de Manolico 
ha introduït un element de tensió i desitjant 
trencar-lo) Pero cuando seas mayor podrás 
ir a verla a ¡París!

MANOLICO.- (situant-se enfront de la seua Reina 
Mora i mirant-la fixament) Torna.

La Reina Mora li torna la mirada.


