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ROBERTO ANTONIO ANICHE (SÓCIO Nº 23)

A Dama de Elche, um busto de mulher, foi encontrado em Elche,
província de Alicante (Espanha), em 1897 perto do mar. Com 56 cm de
altura, lavrado em calcário, é uma das esculturas mais notáveis de
origem peninsular, datando entre os séculos IV ou V a.C. Hoje em dia
está exposta no Museu Arqueológico Nacional de Espanha, em Madrid.

A escultura tem nas costas uma cavidade quase
esférica de 18 cm de diâmetro e 16 cm de
profundidade, que seguramente servia, como
divindade que se supõe representar, para
introduzir relíquias, objetos sagrados ou cinzas de
defunto. Muitas outras figuras ibéricas,
encontradas noutros lugares, têm também nas
costas um espaço côncavo e, como a Dama de

Elche, os seus ombros apresentam-se ligeiramente curvados para a frente.

Esta escultura foi encontrada acidentalmente por um menino de 14 anos, que estava
realizando trabalhos agrícolas em La Alcudia, e que num momento de descanso, topou
com uma pedra ao dar um golpe na terra com sua enxada. Na ocasião do achado
encontrava-se em Elche o arqueólogo francês Pierre Paris, para assistir às festas da
Assunção. Ele enviou uma fotografia da escultura ao Museu do Louvre, recomendando a
compra imediata da obra, o que de fato aconteceu. Em Paris, a escultura ganhou o nome
de “A Dama de Elche”. A escultura voltou à Espanha em 1940, quando a França foi
derrotada pelos alemães, após décadas de negociações.

O seu significado e origem permanecem misteriosos. Não há dúvida ter sido o seu autor
ou grego ou helenizado, tal a perfeição das feições e dos ornatos que exibe, não só no
alto da cabeça (tiara) como aos lados, onde
aparecem umas caixas circulares para nelas serem
colocados os cabelos, depois de enrolados, além
um diadema na fronte, colares ao pescoço e uma
mantilha nos ombros.

A escultura foi personificada, ao longo da disputa
com a França para trazê-la de volta, em um símbolo
da personificação da formação da Espanha. Em 2006
foi avaliada por  uma seguradora em 15 milhões de
euros. Por conta desta simbologia e importância, ela
se encontra também em cédulas, moedas, bilhetes
de loterias, marcas de roupas, souvenirs e tantas
outras coisas.
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A grande pergunta é: O que é a Dama de Elche? Seria, talvez, uma peça funerária,
modelada sobre a face da defunta - e que guardaria na cavidade praticada no busto a sua
urna cinerária ou objetos sagrados ou seria uma divindade? Jamais haverá uma resposta
definitiva para estas pergunta, jamais saberemos o que realmente ela significou quando
foi esculpida.

Uma leitura bastante interessante e recomendada encontra-se no 
blog Malomil que pode ser acessado pelo QR Code ao lado.
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