ACTIVITATS

LA RUTA DELS IBERS

DIUMENGES

Descobreix una civilització fascinant de la Mediterrània.
La Ruta dels Ibers us convida a seguir les petjades d'una
de les cultures més importants de la Mediterrània
occidental de fa més de 2.300 anys!

Taller Què ens queda dels ibers? Vine a excavar al MAC.
Activitat familiar els diumenges d’abril a partir de les 11 h.
6€

mac.cat

Taller Els colors ibers. Nova activitat familiar a partir de
maig del 2021. Diumenges a les 11 h mentre duri
l’exposició. 6€

Cap de Setmana Ibèric. Activitats i portes obertes als
jaciments i museus. 2 i 3 d’octubre

Taller d’adults L’escriptura ibera. En el marc d’Arqueonet.

Jornades Europees d’Arqueologia. Un tour pels
principals assentaments ibers a Catalunya. Juny

15 de maig Què ens queda dels ibers?

Visita guiada a l’exposició L’enigma iber. Cada

diumenge mentre duri l’exposició a les 12.30 h. Activitat
inclosa en el preu de l’entrada

Dipòsit Legal: B-6506-2021

CICLE DE CONFERÈNCIES
Enigmes ibers. Sis sessions, de maig a juny de 2021, per
Zoom
Els gran temes de la cultura ibera. Novembre de 2021

ACTIVITATS EN LÍNIA

Els ibers en primera persona. Sèrie de clips al voltant de

la guerra, l’amor, els somnis i les esperances del poble iber
L’art iber. Campanya a Instagram
WikiMAC. Què en saps dels ibers?
Seguiu les nostres xarxes socials

MAC Barcelona
Passeig de Santa Madrona, 39-41
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 93 423 21 49

09.30 - 19.00

infomac@gencat.cat
www.mac.cat
facebook.com/macarqueologia
twitter.com/@macarqueologia
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Museu Etnològic

Fundació Joan Miró

d’una
civilització

La civilització ibèrica, una de les més importants
de l’edat del ferro europea, va merèixer l’atenció
d’alguns historiadors grecollatins però va caure
en l’oblit fins que en el segle XVII es va abordar
l’estudi de la seva llenguai més tard, a finals del
segle XIX, les descobertes arqueològiques,
envoltades de polèmica, varen depassar els
cercles erudits per ser objecte d’atenció
general.

L’exposició neix amb la pretensió de posar
a l’abast de tothom el coneixement més
actualitzat de la recerca amb una nova mirada
i de divulgar els seus vincles amb el Museu
d’Arqueologia de Catalunya sota una premissa:
la cultura ibèrica és un tema d’estudi i de debat
viu i encara queden incògnites per resoldre.
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PER SABER-NE MÉS
Podeu adquirir el catàleg de l'exposició a la botiga del
MAC

Poble Sec

Espanya
Pl. Espanya L1 L3

c.

Aforament limitat, és obligatori fer la reserva prèvia a
macvisites.acdpc@gencat.cat o al 93 423 21 49

25-26/12, 01/01

L’ENIGMA
IBER arqueologia

Obres com la Dama d’Elx s’han convertit en
icones populars, però ara l’arqueologia ens
permet aprofundir més en aquest conjunt de
pobles, establerts entre el golf de Lleó i el
sud-est peninsular, per abordar-ne els trets
essencials i la seva diversitat d’expressions.

Dium. i fest. / Dom. y fest./
Dim. et Fér. / Sun. and Hol.
10.00 - 14.30

Av.

Activitats subjectes a canvis o alteracions en la programació
Consulteu el web mac.cat o les nostres xarxes socials

arqueologia
d’una
civilització

Jornades Europees del Patrimoni. Es programen
activitats gratuïtes durant el segon cap de setmana
d’octubre

MASTERCLASSES
Visites especials a l’exposició per part dels comissaris.
Cada darrer dimarts de mes a les 19 h (de maig a
desembre, llevat de juliol i agost). Activitat gratuïta

ESDEVENIMENTS SINGULARS
Vespres al Museu. Primavera i tardor. Experiències iberes,
cervesa, vi i escriptura

L’ENIGMA
IBER

àmbits

2. El mosaic iber

Els ibers són un conjunt heterogeni de pobles que, entre
els segles VI i I aC, van ocupar el vessant mediterrani
entre Almeria i la Catalunya Nord.

3. Els primers ibers

enigmes
A

D’on venen els ibers?

B

Quina llengua parlaven?

E

entorn immersiu

àmbit 6
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En què creien?

D

Tots iguals davant la mort?

E

On era la Barcelona ibera?

F

Per on va passar Anníbal?
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Monedes
d’Anníbal

F

Bous de Tivissa

6. Entre Roma i Cartago

7. La fí d’un món

A finals del segle I Roma va completar la conquesta
de la península ibèrica. Les cultures locals acabarien
desapareixent en favor de la llengua, el dret i la
religió de l’imperi.

àmbit 5
Diversitat econòmica

Ullastret

El conflicte entre Roma i Cartago en el segle III aC. va
tenir una dimensió global en implicar molts altres pobles,
entre ells, els ibers.

IB

Lleona

Els ibers no són cap poble arribat de l’exterior, tal com
s’havia pensat inicialment. La recerca actual defensa
processos graduals d’evolució de la població local en
tots els àmbits.

En l’àmbit de les estratègies econòmiques és
evident la diversitat interna del món ibèric. Arreu es van
desenvolupar activitats bàsiques, però també una clara
diversificació regional.

Vas de l’Oliva
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La primera gran troballa vinculada al món iber es va
produir a mitjans del segle XIX al Cerro de los Santos
(Montealegre del Castillo, Albacete), on van aparèixer
centenars d’escultures en pedra.

Monedes

1. A la recerca dels ibers

5. Ibèria endins

àmbit 7
Cal Posastre

4. El temps dels prínceps

La prosperitat de la societat ibèrica va anar en paral·lel a
la consolidació d’una aristocràcia guerrera hereditària
que residia a les principals ciutats, en edificis imponents.
Kalatos
Simposi

Genet llancejat
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Exvots

àmbit 3
Cap tallat
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àmbit 1

Dames i dones
La dona al món ibèric
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