Propera exposició del Museu d’Arqueologia de Catalunya:

ÖTZI: LA MÒMIA DEL GEL
Del 3 de febrer al 12 d’agost de 2012

Exposició itinerant del Museu Arqueològic del Tirol del Sud (Bolzano, Italia)

Uns 45 anys, cabell llarg i fosc, ulls marrons, 1,60 m d’alçada i 50 kg de pes.
Aquest és el retrat robot d’Ötzi, l’home del gel que va viure fa 5.300 anys als
Alps. Gràcies al gel, el cos es va momificar de forma natural i es va conservar
fins el seu descobriment l’any 1991 per uns excursionistes alemanys.
Els investigadors han desvelat els últims aliments que va menjar i les
malalties que va patir al llarg de la seva vida. Moltes altres qüestions
romanen encara pendents. Una d’elles, la seva mort: l’assassinat d’Ötzi
porta sense resoldre’s més de 5.000 anys.

Reconstrucció feta per Kennis
® South Tyrol Museum of Archaeology, Foto Ochsenreiter.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya ofereix per primera vegada a Barcelona una
aproximació a Ötzi, la mòmia humana humida més antiga del món. Descobert el 1991
en una glacera dels Alps, a la regió de la vall d’Ötz, des de l’any 1998 l’home del gel es
conserva al Museu Arqueològic del Tirol del Sud (Bolzano, Itàlia), en una cambra
frigorífica especialment dissenyada, on se’l pot veure amb tot el seu equipament.
Les preguntes que sovint formulen els visitants esdevenen el punt de partida dels
diversos àmbits d’aquesta exposició: Per què li diuen Ötzi a l’home del gel? Com va
morir? Què signifiquen els seus tatuatges? Quan va viure?...
La mostra ofereix un gran espai on donar resposta a aquestes preguntes, on obtenir
informació de la investigació duta a terme sobre l’home del gel i introduir-se en el camp
de l’arqueologia experimental.
Els artefactes originals no estan presents a la mostra a causa de la seva fragilitat i es
conserven en condicions molt especials al Museu Arqueològic del Tirol del Sud.
Tanmateix, la mostra -produïda pel mateix Museu Arqueològic- presenta nombroses
rèpliques dels objectes i de les restes de la indumentària trobades, com també les noves
conclusions derivades del descobriment d’una punta de fletxa a la seva espatlla
esquerra. A més, una càmera connectada amb el Museu Arqueològic del Tirol del
Sud permetrà als visitants veure en temps real l’autèntic Ötzi.

Els materials presentats es poden apreciar amb tots els sentits. Diversos punts
interactius conviden al visitant a experimentar en primera persona alguns
aspectes de la vida d’Ötzi (vestit, utensilis, materials utilitzats per a la seva
elaboració...). D’altra banda, l’estat actual de les investigacions queda reflectit als punts
multimèdia amb documentació de recent producció, incloent la nova recreació facial
d’Ötzi presentada el març de 2011.
L’exposició compta finalment amb un espai d’experimentació científica amb diferents
microscopis que permeten al visitant “investigar” alguns dels temes més atractius:
determinar l’edat mitjançant l’anàlisi de les dents, analitzar els ossos per conèixer dades
sobre la vida i la mort de qualsevol persona i d’Ötzi en particular, mètodes per determinar
el sexe...
Amb la presentació d’aquest projecte, el Museu d’Arqueologia de Catalunya vol oferir al
públic de Barcelona, una proposta expositiva de primera línia, tant pel seu contingut
científic, com per la seva acurada presentació. Desitgem que Ötzi renovi el interès del
visitant pel coneixement de la prehistòria i la metodologia arqueològica.
ÖTZI, LA MÒMIA DEL GEL es podrà veure a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Passeig Santa Madrona, 39. Tel. 93 4246577 | 93 4232149 | www.mac.cat) del 3 de febrer al 12 d’agost
de 2012. Horaris: Dimarts-dissabte 9,30 a 19h, Diumenges i festius 10,30-14,30, Dilluns tancat. Preu inclòs
en l’entrada al Museu: 3 €, menors de 16 anys i majors de 65, gratuït. Entrada gratuïta l’últim diumenge de
cada mes.

