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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

EL NOSTRE BUTLLETÍ 

Iniciem aquest número del butlletí amb informació de les nostres noves 
activitats i projectes i us convidem a venir a visitar-nos i compartir-les 
amb nosaltres. 
Aquest mes l'estrella és el VI Cinefòrum L’Alcúdia.  
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L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

     VI  CINEFÒRUM  

 El passat 12 de febrer va començar el VI Cinefòrum L’Alcúdia, amb 

cinc sessions que tenen lloc els dilluns a les 16.30 hores en el Cen-

tre d'Interpretació; l'última serà el 12 de març. 

 

Fins avui hem tingut una molt bona acollida per part del públic, 

amb Indiana Jones y la última cruzada, Los últimos de Filipinas i l’e-

pisodi “Tiempo de leyenda” de la coneguda sèrie espanyola El minis-

terio del tiempo, temes que han fet parlar molt en aquests debats. 

 

Gràcies, per descomptat, a la col·laboració de Javier Martínez-Pinna 

i Sonia Gutiérrez en aquestes tres primeres sessions i l'organització 

de Diego Peña i Alejandro Ramos  
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

     VI  CINEFÒRUM  

Cada any, gràcies al Cinefòrum L’Alcúdia amb els cicles de cinema històric, 
coneixem un poc més aspectes de la història que no ens expliquen en les 
pel·lícules i que, llevat que els hàgem estudiat a fons, no podríem imaginar. 
Curiositats tant sobre actors/actrius com sobre els/les mateixos/es perso-
natges reals sobre els quals tracten les sessions es posen de relleu en 
aquests interessants debats que sorgeixen després de cada projecció. 
 
Aquest cinefòrum és un esdeveniment més que recomanable per a qualsevol 
persona cinèfila o amant de la història que li agrade indagar un poc més en 
allò que realment va ocórrer, en quin moment va passar i quins en van ser  

Javier Martínez-Pinna durant la participació en la 
sessió d'Indiana Jones y la última cruzada  

La sessió sobre Los últimos de Filipinas, a 
càrrec d'Alejandro Ramos  

Sonia Gutiérrez en la contextualització d'un dels 
episodis de la sèrie El ministerio del tiempo  

els motius 
No ens quedem tan sols en una historia.  
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F U N D A C I Ó   L ’ A L C Ú D I A  

PRÀCTIQUES D’ARQUEOLOGIA  

Acaba l'exposició de pintures sobre metall de la professora de la UMH 
Pilar Viviente. El títol de l'exposició fa referència a la relació íntima en-
tre l'espiral i les rodes que la Dama d'Elx té a cada costat del seu cap, 
un adorn anomenat trossa, que són unes caixes ornamentals en les 
quals s'arrepleguen els cabells trenats en espiral. D'aquesta forma, les 
obres presentades en aquesta exposició porten l'arqueologia i el conei-
xement del passat al present, i a l’inrevés. El passat és recordat i les 
i d e n t i t a t s  s ó n  r e c o n s t r u ï d e s  e n  e l  p r e s e n t . 
Pilar Viviente ja ha utilitzat l'espiral com a patró simbòlic en les seues 
primeres pintures sobre metall. Algunes d'aquestes obres dels anys 90 
s'exposen ara a L’Alcúdia després d'haver estat en diferents galeries, 
sales d'exposicions, fires d'art i museus en ciutats com Groningen, Co-
lònia, Barcelona, Nova York, Madrid, Saragossa i Venècia. Aquestes es-
tan en L’Alcúdia al costat d'altres obres que ara pertanyen a importants 
col·leccions d'arts espanyoles i estrangeres, tant privades com públi-
ques, com ara el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 
També s'hi exhibeixen pintures sobre metall més recents, com El pèndol 
de la Dama d'Elx i Arkaim, en la qual la trossa de la Dama d'Elx ha sigut 
relacionada amb la ciutat arqueològica d'Arkaim.  

Aquesta exposició de pintures 
sobre metall forma part d'un 
projecte multidisciplinari que 
inclou la instal·lació i actuació 
amb concert de piano titulada 
TROSSA, com també les tros-
ses recentment exposades a 
Nova York amb la galeria Six 
Summit, obra en paper per a la 
New York Fashion Week 
(NYFW) 2018.  
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EXPOSICIONS  

L'equip liderat per Sonia Guti-
érrez Lloret, Jesús Moratalla 
Jávega i Julia Sarabia Bautista 
comença avui la segona fase 
del  pro jecte  “Domus -
L'Alcúdia: viure a Illici”, que 
continua amb l'excavació en el 
sector F4, localitzat en la zona 
de la domus romana.  

La Universitat d'Alacant impulsa la segona campanya d'excavacions en el jaciment 
de l'Alcúdia, antiga ciutat d'Illici, a la qual van destinats 45.000 euros d’ajudes per 
a la realització de projectes d’investigació arqueològica. 
 
En aquesta edició continuen i avancen els quatre projectes de l'any passat: 
“Domus-L'Alcúdia: viure a Illici” (fase II), liderat per Sonia Gutiérrez Lloret; 
"Arqueologia i socialització del coneixement a L'Alcúdia d'Elx. Les termes orien-
tals i àrees circumdants (ASTERO)", amb Jaime Molina Vidal al capdavant i "Dames 
i herois. Després de la Illici ibèrica", de José Uroz Sáez. Tots tornaran a tenir idèn-
tic finançament, termini i condicions, com també el suport de l'Ajuntament d'Elx.  
El Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement renova la ferma 
aposta per la revitalització de les investigacions en aquest actiu arqueològic únic 
a Espanya.  
 
A les excavacions pròpiament se suma el projecte "Caracterització de mostres de 
l'Alcúdia mitjançant tècniques no destructives. Ceràmiques i pintures", de l'inves-
tigador Antonio Sánchez Sánchez, que continua l'estudi iniciat per la professora 
Juana Jordà i que trasllada l'anàlisi i els contrastos de les restes ceràmiques tro-
bades al jaciment als laboratoris del campus.  
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