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- Convocatòria de premsa -

El MAC presenta la fascinant història d’Ötzi, l’home que va
quedar atrapat al gel ara fa més de 5.000 anys
Dia: Dijous 2 de febrer
Hora: 11.00 h
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya. Passeig de Santa Madrona, 39-41.
Parc de Montjuïc. Barcelona.

Angelika Fleckinger, directora del Museu Arqueològic del Tirol del Sud (Bolzano, Itàlia),
i Xavier Llovera, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, presenten als mitjans
de comunicació l’exposició Ötzi, la mòmia del gel. La mostra serà inaugurada el
mateix dia, a les 19.30 hores, pel director general del Patrimoni Cultural, Joan Pluma, i
pel director general dels Museus del Tirol del Sud, Omar Parteli. Prèviament, a les 18
hores, tindrà lloc la conferència inaugural Ötzi. Una momia entre Ciencia, Culto y
Publicidad, a càrrec d'Angelika Fleckinger.
Amb aquesta exposició, 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 troba conservat al Museu Arqueològic del
Tirol Sud (Bolzano, Itàlia), en una cambra frigorífica especialment dissenyada, on se’l
pot veure amb tot el seu equipament. Per raons de conservació, la mòmia no pot
viatjar, però una càmera connectada amb el Museu del Tirol del Sud permetrà als
visitants veure en temps real l’autèntic Ötzi.
El descobriment d’Ötzi va permetre als investigadors, per primera vegada a la història
de la medicina i de l’arqueologia, analitzar al detall les restes intactes d’un home de fa
més de 5.000 anys, juntament amb la seva vestimenta i pertinences.
Ötzi, la mòmia del gel és una proposta expositiva de primera línia, tant pel seu
contingut científic com per la seva acurada presentació, una exposició pensada perquè
grans i petits gaudeixin descobrint la fascinant història d’Ötzi. A més, durant la roda de
premsa, es presentarà una nova línia expositiva del MAC, de petit format: Troballes.
Petits tresors dels jaciments catalans, que dóna el tret de sortida amb les singulars
troballes procedents de l'assentament prehistòric de la Serra del Mas Bonet, a l'Alt
Empordà.
L’exposició Ótzi, la mòmia del gel es podrà visitar a la seu de Barcelona del Museu
d’Arqueologia de Catalunya del 3 de febrer al 12 d’agost de 2012.
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